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 ה מ ר ק ה

 םוצ רעביא טציא ביג ךיא סָאװ ךוב םָא
 דליב ַא ןבעג ליוו ,רענעייל ןופ דסח

 -עמָא ןיא שידיי ףיוא ןזעוו-סגנוטייצ ןופ

 -ַנָא יד ןופ ,רָאי 78 ןופ ךשמ ןיא עקיר
 ןופ גנילירפ םעד זיב ,1870 ןיא ,ןביוה

 -טנַא ןוא סקואוו ןופ דליב סָאד ,2 ָ
 עשידיי רענַאקירעמַא יד ןופ גנולקיוו 0 2 יב
 -רעטניה ןפיוא טנכייצעג זיא ןעגנוטייצ 7

 עשידיי יד ןופ ןבעל-טקלָאפ ןופ טנורג

 זיא שידיי סָאװ ,עּפָארײא-לַארטנעצ ןוא רדזמ ןופ רערעדנַאװרעביא
 עכעלטלעוו ענײמעגלַא יד זיא דליב ןופ םַאר יד .ךַארּפש רעייז ןעוועג

 יד רַאפ ןרעטסומ יד טרעפילעג טָאה סָאװ ,עסערּפ רענַאקירעמַא ןוא
 .ןעגנוטייצ עשידיי עגיה

 גנונעכייצ רעד ןופ לייט ַא זיא ךוב ןיא טרירַאב טרעוו סָאװ ץלַא

 רעדעי .םַאר רעד ןופ ןוא טנורגרעטניה ןופ ףָאטש ,אפוג דליב ןופ
 ירָאּפ ןצנַאג ןופ סוג םוצ םצע ןיא טרעהעג ןינע רעקיטייז טשרמולכמ
 -כיו זיא סע .סָאמ עקיטרַאנגײא ריא טגָאמרַאפ עמעט רעדעי .טערט
 וו רעמ טנידַאב "סוינ ילייד , רעקרָאי-וינ ןייא זַא ,ןעקנעדעג וצ קיט
 רעביא עסערּפ עשידיי יד טָאהעג טָאה סע יװ ,רענעייל ליפיוזַא לָאמ 5

 ןסעגרַאפ טינ ןעמ רָאט ךיוא .ןרָאי עטסעב עריא ןיא עקירעמַא ץנַאג
 "רעד טינ ןבָאה עקירעמַא ןיא רעטעלב עשידיי עטנכייצעגסיוא יד זַא
 ןופ "דניירפ,, טַאלב-נָאט ןשידיי ןופ הגרדמ רעד וצ וויטַאטילַאװק טביירג
 ,רָאלק ןופרעד זיא .קירוצ רָאי 40 יװ רעמ טימ ,דָאירעּפ רעגרוברעטעפ
 עגעי ןענעכייצרַאפ וצ רבחמ םעד בייחמ זיא אפוג ךוב ןופ עמעט יד זַא
 ןרַאפ שיטסירועטקַארַאכ ןענייז סָאװ ,ןטייקכעלניילק ןוא ןטייקיניילק

 .עסערּפ-גָאט רעשידיי רענַאקירעמַא רעד ןופ תוחמ
 ןזעוו- סגנוטייצ ןשידיי ןופ דליב ַא ןפַאש וצ ןעוועג זיא הנווכ ןיימ

 רָאנ זיא סע יװ ,תמא םוצ טנעָאנ ױזַא ןייז לָאז סָאװ ,עקירעמַא ןיא
 ןכַאמ וצ ימ יד ןעמונעג ךיז ףיוא ךיא בָאה ייברעד .ךעלגעמ ךעלשטנעמ
 "רעד ןבָאה ןטייקיאייפ-הרבסה עניימ יוװ ,ןענעייל וצ גנירג ױזַא ךוב סָאד
 -וָא ןופ ןכייוואוצּפָא ןעוועג קיטיונ טפָא זיא ,טײקרָאלק בילוצ .טביול

 -ץיפַארגָאנָאמ רעד וצ ןײגוצרעבירַא ןוא רדס ןשיגָאלָאנָארכ םענעמונעג
 קירוצ ןוא עיפַארגָאנָאמ וצ עיגָאלָאנָארכ ןופ---ןעגנורּפש עסיוועג .םרַאפ
 -סיוא טסיילפעג רעבָא ךיז בָאה ךיא .ךעלדײמרַאפמוא ןעוועג ןענייז---
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 יי קייח 2 : 1 8

 טָאה סָאד ליפיוו .ןעגנַאגרעביא עקיזָאד יד בילוצ גנולָאהרעדיװ ןדיימוצ
 .ןטּפשמ ןיילַא רענעייל רעד טצװ ,ןבעגעגנייא רימ ךיז

 טעברַא עקיטציא ןיימ זַא ,ןכיירטשוצרעטנוא ָאד קיטיונ זיא סע
 עסערּפ רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד וצ גָארטיײב א, יו רעמ טינ זיא
 סע .עטכישעג עוויטיניפעד ןייק טינ ןפוא םושב רעבָא ,"עקירעמַא ןיא
 -לופ יד ןענעכייצרַאפ וצ ףיוא רעכיב עכעלטע טרעדָאפעג ךיז ןטלָאװ
 "עמַא ןיא שידיי ףיֹוא ַאקידָאירעּפ רעצנַאג רעד ןופ עטכישעג עקידנעטש
 ךיז ןעק לזמ-רב םענעטלעז ַא רָאנ ןוא ,רָאי 78 יד ןופ ךשמ ןיא עקיר
 -סיוא םעד ייב ,טעברַא רעקידנסַאפמוא ַאזַא וצ טכערעג ןייז וצ ןבעגנייא
 .ןטפירשטייצ רעטרעדנוה ןופ ןרוּפש עטסדנימ יד ןופ ןלעפ

 ,םענייא ןופ ןרעוו ןָאטעג טעברַא עוויטיניפעד ַאזַא זומ ,םעד ץוח ַא
 ןכלעוו ,ןינע םעד ןופ ץנַאטסיד-סטימעג ןוא טייצ ןיא טקורעגּפָא זיא סָאװ

 "יטנָא ןוא סעיטַאּפמיס עכעלנעזרעּפ ןופ יירפ ןייז וצ ידכ ,טלדנַאהַאב רע
 ןצַאשוצּפָא ףיוא ןויטקעּפסרעּפ עקירעהעג יד ןגָאמרַאפ וצ ןוא סעיטַאּפ
 "ערפ רענַאקירעמַא-שידיי רעד ןופ ןטנעמעלע עטקילײטַאב עלַא קיטכיר
 -ַאב ךיז טייצ-וצ-טייצ ןופ רָאי 10 םורַא טָאה סָאװ רעביירש ַא יו .עס

 80 יװ רעמ ןיוש זיא ןוא עקירעמַא ןיא ןעגנוטייצ עשידיי ןיא טקילײט
 "נעטערּפ ,עסערּפ רעקיזָאד רעד ןיא רעטעברַא רעלענָאיסעּפָארּפ ַא רָאי
 "רעלעפ רעדָא טײקשיאיײטרַאּפמוא רעטשטניוועג רעד ףיוא טינ ךיא ריד
 -ןגיוא ןופ ןטעברַא רָאפ יד ןָא זַא ,רעבָא סייוו ךיא .עוויטקעּפסרעּפ רעזָאל
 ,ךיוה-סנבעל םענעי ןגָאמרַאפ ןזומ סע ןעגנונעכייצרַאפ סנעמעוו ,תודע
 טינ ןפוא םושב ןעק רעקירָאטסיה רעלענָאיסעּפָארּפ רעטייוו ןייק סָאװ
 עוויטיניפעד ַא ןפַאש וצ ןייז ךעלגעמ טינ לָאמ ןייק טעוװ ,ןריצודָארּפער
 ףיוא ,טעברַא ןיימ .עקירעמַא ןיא ןזעוו-סגנוטייצ ןשידיי ןופ עטכישעג
 ףָאטש"יוב ןכעלצונ ןלעטשוצ רַאפרעד טעװ ,ןבעגעגנייא זיא יז ליפיוו
 "דנוא ביוא ,עטכישעג"עסערּפ רעשידיי רענַאקירעמַא רעד ןופ ןינב ןרַאפ
 -טשרע ןַא ןריסערעטניארַאפ וצ ןייז הכוז זיא סע ןעוו טעוו עסערּפ רעז
 ןבָאה ערעדנַא ןוא ךיא סָאװ ,ןייז ןקתמ לָאז סָאװ ,רעקירָאטסיה ןקיגנַאר
 | .טלעפרַאפ

 "ּפָאק ןופ םתס , טינ זיא ךוב סָאד :ןכיירטשרעטנוא ָאד ליוװ ךיא

 רעקיטכיזרָאפ ַא זיא ,ןבירשרַאפ בָאה ךיא סָאװ ,ץלַא ,טכַארטעגסיױא
 -טּפ ןרָאװעג טקורדעג זיא סָאװ ץלַא טעמכ ןענעייל רָאי 42 ןופ בײלקּפָא
 יד ןופ ןרעטעלבכרוד סָאד סוילּפ ,עקירעמַא ןיא שידיי ףיוא שידָאיר
 סָאװ .ןרָאי רעפ0 ןוא רע80 יד ןופ ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ עטסרעמ
 יד ןופ ךשמ ןיא ןקעטָאילביב ןופ וליפַא ןדנואוושרַאפ יו טעמכ ןענייז
 -ַאב ךיוא ךיז ךיא בָאה םעד ץוח ַא .רָאי קילדנעצ ריפ-יירד עטצעל
 רימ ןעמעוו טימ ,ןרענָאיּפ-עסערּפ ליפ ןופ ןעגנורעניארעד יד טימ טצונ
 "עייז ןגעו ןסעומש ערעגנעל ןוא ערעצריק ןריפ וצ ןעמוקעגסיוא זיא
 טמיטשעג טינ ןבָאה סָאװ ,ןעגנולייצרעד עטסרעמ יד .ןטעברַא-סנבעל ער
 יָאק טװאורּפעג ךיא בָאה ,רעלייצרעד ענעדיישרַאפ ןופ תואחסונ יד ןיא
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 ןענייז סָאװ ,םירחוס ןוא רעוטיללכ םינקז ייב סעגַארפנָא ךרוד ןריגער
 ץונוצ ךיוא רימ ןענייז סע .עסערּפ רעשידיי רעד וצ טנעָאנ ןענַאטשעג
 סָאװ ,רעכיב ןוא ןלַאװק-עסערּפ רענַאקירעמַא עניימעגלַא ליפ ןעמוקעג

 -רַאפ .ןטייצ עטמיטשַאב ןיא ןבעל-ןטנַארגימיא סָאד טרעדלישעג ןבָאה
 עקיפליהַאב עדעי ןצונוצסיוא טלעפרַאפ טינ בָאה ךיא זַא ,ךיז טייטש
 סעיפַארגָאנָאמ עשידיי עטלייצעג יד ןיא ןענופעג בָאה ךיא סָאװ ,גנוזײונָא
 "מוא ןוא טקעריד ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ,רעביירש ענעדיישרַאפ ןופ
 ,םינינע-עסערּפ עשידיי טימ טקעריד

 -עד ַא ןביירש וצ ןעמונעגרעטנוא טינ ךיז בָאה ךיא יו ױזַא רָאנ
 רעכעלטפַאשנסיוזגנערטש רעד ןופ רעטסומ ןכָאנ ,עטכישעג עוויטיניפ
 ןיימ ןרעװשַאב וצ עדָאמ רעד ןופ טכיײװעגּפָא ךיא בָאה ,עיפַארגָאירָאטסיה
 ערעגנעל ןוא תורעה,תומוקומ-הארמ ןופ עיצַאטנעמוקָאד רעד טימ טעברַא
 ןבעגנָא טנעקעג ךיא טלָאװ ךוב ןיא גנוטּפױהַאב רעדעי ףיוא .,ןבָאגוצ
 "רעד ךיז טלָאװ ךיא ןעוו רָאנ .ןעגנוקיטעטשַאב-ןלַאװק גונעג יו רעמ
 רעיוהעגמוא ךוב ןופ ןענעייל סָאד ,סנטשרע ,טלָאװ ,סוסקול ַאזַא טביול
 לטעלב רעדעי ףיוא "י'שר , ןופ גָאװרעביא ןַא ךרוד ןרעו טרעוװשרַאפ
 רעכיב יירד תוחּפל ןבָאה טפרַאדעג ךיא טלָאװ ,סנטייוצ ; טסקעט ןופ
 -ַאב רַאפרעד .ךוב ןשּפיה ןקיטציא ןיימ ןופ ןינע םעד "ןקעד , וצ ףיוא
 -בַא ,טײקמַאזרעלעג ןופ קינכעט רעקיזָאד רעד ןָא ןצנַאגניא ךיז ךיא ייג
 ףוס םוצ רָאנ .אפוג טסקעט ןיא ןבעגעג ןרעוו ןטַאטיצ עקיטיונ טולָאס

 רעשיפַארגָאילביב ַא ןופ טנעמגַארפ ַא ,לטעצ-ךוז םעד ץוח ַא ,ךיא ביג |

 טצונעג בָאה ךיא סָאװ ,רעכיב-לַאװק עשילגנע ןוא עשידיי ןופ המישר
 -עגפיונוצ זיא המישר עקיזָאד יד .,ךוב סָאד ןלעטשפיונוצ םייב רעטפָא
 ,םירבחמ יד ןופ ןעמענ יד ןופ גנונעדרָא תיב-ףלא ןַא ןיא ןרָאװעג טלעטש

 ער ,רעבעגסױרַא ןופ עיסעצָארּפ עשּפיה ַא ךרוד ךיא ריפ ךוב ןיא
 -יטסניא עשירעבעגסױרַא ,עטלעטשעגנָא-טפעשעג ,רעביירש .,ןרָאטקַאד
 ןפַאשעג ןבָאה סָאװ ,ןעגנוגעווַאב ןוא סעיצַאזינַאגרָא ,סרעוט-ללכ ,סעיצוט
 טקריוװַאב עסערּפ רעד ןופ ןענייז ןוא טסולפנייאַאב ייז ,רעטעלב עשידיי
 לעטשנָא םעד ןכַאמ וצ םעװקַאב ןעוועג רעכיז רימ רַאפ טלָאװ ,ןרָאװעג
 עלַא רימ ייב ןלָאז ייז ידכ ,רעװעשטידרַאב קחצי"יול בר ןופ ץוצינ ַא ןופ
 סייוו סָאװ ,דיי רעטושּפ ַא רעבָא ךיא ןיב .םיקידצ ערעטיול ןעמוקסיױרַא
 לָאז סָאװ ,דנַאל ןיא קידצ ןייק ָאטינ זיא סע, זַא ,םיליהת ןטלַא ןופ ךָאנ
 ,םידיחי עקיזָאד יד ךיא בָאה ."ןקידניז טינ לָאז ןוא סטוג ןָאט רָאנ
 ןיא ןעלגיּפשּפָא ךיז טזָאלעג ןעגנוגעווַאב ןוא סעיצוטיטסניא ,סעּפורג
 טַאטלוװער רעד .עסערּפ רעד ףיוא תועּפשה ןוא םישעמ ענעגייא ערעייז
 3ניּפש רעד טָאה ױזַא ,טגָאמרַאפ ןבָאה ייז סעימָאנָאיזיפ ערעסָאװ :זיא
 -עטניא ןבָאה ךימ זַא ,ןרעו טקרעמַאב רָאנ ףרַאד ָאד ,טרירטסיגער יז
 ןבָאה ייז ליפיוו ףיוא זיולב ןעגנוריּפורג ןוא םידיחי עלַא יד"-טָא טריסער
 ןופ רעדליב עוויטיניפעד ןייק טינ ביג ךיא .עסערּפ רעד וצ תוכייש ַא
 -ךעד רָאנ ןעק סנױזַא .ןעגנוגעװַאב עצנַאג ןופ רעדָא ,ןשטנעמ עצנַאג יד
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 טָאה סָאד יװ ,רעכיב קעטָאילביב רעקידנטײדַאב ַא ןיא ןרעוו טכיירג
 ףניפ ןופ עיפַארגָאיבָאטױא ןייז טימ ןַאהַאק .בַא ןזיװַאב ךעלרעּפנײשַאב
 .דיחי ןייא ןופ דליב עצנַאג סָאד טקידנערַאפ טינ ךָאנ טָאה סָאװ ,רעכיב

 עשידי .ןרעװ טכַאמעג ָאד ףרַאד גנוקרעמַאב עשינכעט ַא ךָאנ

 ןלוטיט עשינכעט ןעמונעגרעביא ןבָאה עירעפירעּפ רעייז ןוא טיילסגנוטייצ
 ןבָאה סָאװ ,רעטעלב עשידיי-טינ עגיה יד .ןעגנוטייצ רענַאקירעמַא יד ןופ

 רענַאקירעמַא רעד ןיא גנוליײטּפָא רעקיטכיוו רעדעי רַאפ ןרָאטקַאדער
 "טָאטש יװ ,ןלוטיט ענױזַא ןפַאשעג ןבָאה עיסעּפָארּפ רעשיטסילַאנרושז
 רעד ןיא ןעגנוריסַאּפ עלַא ןקעד טימ ךיז טמענרַאפ סָאװ ,רָאטקַאדער
 -רָאָאק סָאװ ,רעטלַאװרַאפ-רָאטקַאדער ; הביבס רעטנעָאנ רעד ןוא טָאטש
 רעייז טמיטשַאב ,ןרָאטקַאדער-קירבור ענייז עלַא ןופ טעברַא יד טריניד
 ןדעי ןיא וטפיוא רעייז ןופ טייקיטכיוו רעד רַאפ שינעעזנייא ןייז טיול טרָא
 ןעלקיטרַא-טייל יד טריטקַאדער סָאװ ,רָאטקַאדער ףעש ןוא ;רעמונ
 ןוא ןָאט ןשירַארעטיל ןפיוא ללכב גנוטכַא טיג ןוא רָאטקַאדער םוצ ווירב
 ןעגנוטייצ עשידיי .גנוטייצ ןייז ןופ גנוטכיר רעשיגָאלָאעדיא רעד ףיוא
 ַאזַא טימ רענעייל יד ןענידַאב וצ ךיז ןעניגרַאפ וצ גונעג ךייר טינ ןענייז

 -ַאנרושז ַאזַא טלקיװטנַא טינ עקַאט ייז ןבָאה .ףָאטש ןקיטרַאנדיײשרַאפ
 רענַאקירעמַא עסיורג יד יװ ,עיצַאזילַאיצעּפס ןוא טייקנילפ עשיטסיל
 שיטקַאפ "רָאטקַאדער-טָאטש , רענעפורעג-ױזַא רעד ייז ייב זיא .רעטעלב
 ,רעטלַאװרַאפ-ןרָאטקַאדער יד תעב ,קינָארכ רעצנַאג רעד ןופ רָאטקַאדער
 טפָא ךיז ןשימ סרעבעגסױרַא ןוא סרעריפנַא-סטפעשעג ,ןרָאטקַאדער-ףעש

 "קינָארכ םעד ןגָאז עלַא ייז ןוא םיקסע סנרעדנַא םעד ןיא רענייא ןיירַא
 -ָארכ רעד זַא ,טפָא ךיוא טריסַאּפ .ןָאטוצּפָא טעברַא ןייז יו ,רָאטקַאדער
 -ײטּפָא ןיא ךיז טשימ ןוא לובג ןייז ןופ סױרַא טייג רָאטקַאדער-קינ
 רענעייל רעד .ץנעטעּפמָאק ןייז וצ טינ ןרעהעג סָאװ ,ןקירבור ןוא ןעגנול
 ערעזדנוא ןופ ןלוטיט ענעי זיולב ץונַאב ךיא זַא ,ןקרעמַאב רַאפרעד טעוו
 רעד ןיא ןטייקיטעט ערעייז שיטקַאפ ןכערּפשטנַא סָאװ ,רעפַאש-סגנוטייצ
 .עסערּפ רעשידיי

 בוח ןעמענעגנָא רעייז ןיימ רַאפ ךיא טלַאה המדקה ןיימ ןסילשּפָא םייב
 רעד ןופ רָאטקַאדער ,ינשטַארמ .מ רבח ןוא טניירפ ןיימ ןעקנַאדַאב ֹוצ
 רַאפ ,1940 ןופ טסברַאה ןזיב ןרָאי 20 יד ןיא "עמיטש רעטעברַא עיירפ ,
 טָאה וע ןעוו ,ךוב ןרַאפ טעברַא-סגנוטיירגוצ יד ןָאט וצ ךימ ןקיטומרעד
 -קיטרַא עגנַאל קיסיירד ןוא ייווצ 1940-1939 ןופ ךשמ ןיא טקורדעגּפָא
 טינ רע טָאה טלָאמעד טניז .ןעגנוטייצ עשידיי יד ןגעוו עירעס ַא ןופ ןעל
 קידנסַאפמוא רעמ ןינע םעד לָאז ךיא ,רימ ייב ןענָאמ וצ טרעהעגפיוא
 ןענעייל וצ הדבכה יד ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה רע .ךוב ַא ןיא ןטעברַאַאב
 ַא .ןעגנורעסעבסיוא עשיטסיליטס טימ ןפלעה רימ ןוא טּפירקסונַאמ םעד
 םעד ןריטקַאדער וצ טַאהעג טינ טייצ ןייק טָאה רע סָאװ רָאנ דָאש
 -יורג ַא ןעוועג רעכיז טלָאװ גָארטיײב רעשירָאטקַאדער ןייז .די-בתכ
 .סניוועג רעס
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 -ילעפעג עקילָאצ-רעמ יד ךיא ןכייצרַאפ טײקרַאבקנַאד רעפיט טימ

 "גיא סנַאמשיפ עגעלָאק .ןַאמשיפ בקעי רענָאיּפ-עסערּפ םעד ןופ ןטייק

 -גואוו ןייז ; 1895 טניז ןעגנוריסַאּפ ןוא םינינע-סגנוטייצ ןגעוו עיצַאמרָאפ

 עקילָאמַא ןופ ןעוטפיוא יד טקנעדעגרַאפ טָאה סָאװ ןורכז רעכעלרעד

 הפוקת ןָאזהרשייילַאּפ רעד ןופ ,רעבעגסױרַא ןוא ןרָאטקַאדער עשידיי

 סָאװ ץלַא ןיא סערעטניא רעפיט ןייז ,ןעגנורַאפרעד ענעגייא ענייז ;ןָא

 "עמַא רענײמעגלַא רעד וצ ןוא ןזעוו-סגנוטייצ ןשידיי םוצ תוכייש ַא טָאה

 ןייז ןופ ליפ רימ ןבעגוצּפָא זיולב טינ טייקטיירג ןייז ;עסערּפ רענַאקיר

 ךָאנ ןדנעוו וצ ךיז ןשטנעמ עכלעוו וצ רימ ןזייוואוצנָא ךיוא רָאנ ,טייצ

 ןעוועג רימ רַאפ ןענייז --- םינינע-עסערּפ עטמיטשַאב ןגעוו טפנוקסיוא

 | ,ףליה עטסערג יד

 גנוקיטומרעד יד ָאד ךיא ןָאמרעד גנורערַאפ רעטסערג רעד טימ

  עניימ ןרָאטקַאדער ןוא ןגעלָאק ערעטלע ענעברָאטשרַאפ יד ןופ ףליה ןוא

 ןופ ךיוא יװ ,ןילוח-תחיש רעייז ןופ .ןינכיו ללה ,ץטַאק .מ ,ןיקמורפ .א

 ןוא עגעלָאק םענעברָאטשרַאפ-גנוי םעד ןופ ןעגנוקרעמַאב עשיטסַאקרַאס

 ןביוהוצנָא ןרָאװעג טגערעגנָא ךיא ןיב ,ןַאמקינָאג קחצי רָאטקַאדער

 ,טעברַא רעשירָאטסיה-סגנוטייצ ַא ןגעוו ןטכַארט

 והילא ,ןַאמקרַאטש השמ .,יקצַאש בקעי .רד ןגעלָאק ןוא טניירפ יד

 "עסערפ רעשידיי רעד טימ טסנרע ןיילַא ךיז ןעמענרַאפ סָאװ ,ןַאמלוש

 רַאבקנַאד ךיא ןיב ,עטכישעג-רוטַארעטיל ןוא עיפַאדגָאילביב ,עטכישעג

 -רַא יד רמג ַא וצ ןריפרעד וצ גנוקיטומרעד רעקידנטלַאהנָא רעייז רָאפ

 ץיװָארָאטנַאק דנומגיז ,גרעבנייוו סירָאמ ןרעה יד .ךוב ןיימ רַאפ טעב

 ליפ רַאפ רַאבקנַאד ךיא ןיב יקסווָאנידַאר .י ,ןַאמנעזיײא סירָאמ ,(ה"ע)

 עכעלטפעשעג ןגעװ ןגָארקעג ייז ןופ בָאה ךיא סָאװ ,עיצַאמרָאפניא

 ןוא טרעדנוהרָאי ןבלַאה ַא ןופ ךשמ ןיא ןעגנוטייצ עשידיי יד ןופ םינינע

 .ןזעװ-גַאלרַאפ ןשידיי ןגעוו

 ןיימ סיוא ךיא קירד יקסנימַאק .י ןוא רערהעל עּפיל טניירפ יד

 ייצַאב יד ןגעװ ןוא םינינע"לוש חוכמ עיצַאמרָאפניא ליפ רַאפ קנַאד

 ,גנוגעװַאברױלוש רעד וצ ןעגנוטייצ עשידיי ןופ ןעגנוא

 ,1949 ,רעבמעצעד ,קרָאי-ןינ



 ריפניירַא ןַא 1

 ייוצ תוחּפל ןופ םינשרד ןוא רעלעטשטפירש ,רעוט-ללכ עשידיי

 סָאװ ,"רעגניפ סטָאג , ןופ ןכייצ ַא ףיוא יו ,ןזיװעגנָא טפָא ןבָאה תורוד

 ,עינַאּפש-שוריג רעד ןבױהעגנָא ךיז טָאה סע ןעוו ,גָאט ןקיבלעז םעד ןיא

 ןיגינעק ןייז טימ דנַאנידרעפ גינעק ,לרָאּפ"רעשרעה עלַאטורב סָאד טָאה

 ןסובמָאלָאק םימי יד רעביא טקישעגסױרַא ,"ןילױטַאק יד, ַאטעבַאזילע

 "פיונוצ םעד ןיא .עקירעמַא טקעדטנַא טָאה סָאװ ,עיצידעּפסקע ןייז טימ

 ,םינלדתש ערעזדנוא ןופ ליפ ןבָאה ןעגנוריסַאּפ ייווצ עקיזָאד יד ןופ לַאפ

 ןכעלרעּפנײשַאב ַא ןעזעג ,רעקידיירּפ ןוא רעלעטשטפירש ,רעקיטילָאּפ

 טקיטיגרַאפ המוא עטגָאלּפעג רעזדנוא טָאה החגשה יד זַא ,ףיורעד זיײװַאב

 רעשיאיײּפָארײא ןייא ןופ ןדיי רעטנזיוט-רעטרעדנוה ןופ שוריג ןרָאפ

 טרעשַאב זיא סע ואוו ,לייט-טלעוו ַא ןופ גנוקעדטנַא רעד טימ הנידמ

 ,םייה עטסרעכיז רעייז טייצ רעד טימ ןעניפעג וצ ןדיי ןענָאילימ ןעוועג

 רעד ןעוו ,עטכישעג רעזדנוא ןיא דָאירעּפ ןטסכעלרעדיוש םעד ןיא

 -סיוא ןופ ףליה רעד טימ ןוא סיצַאנ עשטייד ענייז טימ רעלטיה ררוצ

 -עגמוא ןבָאה עּפָארײא ןיא רעקלעפ ערעדנַא ץוט ןבלַאה ַא ןופ ןפרואוו

 -מוא ערעזדנוא וליפַא ןענייז ,קלָאפ ןשידיי ןופ לטירד ַא יו רעמ טכַארב

 רעשירָאטסיה ַא ןעוועג תמאב זיא סע זַא ,ןעמיטשוצנייא טגיונעג עקיבולג

 "וצ ךיז ןדיי ןָאילימ סקעז וצ בורק ןבָאה תורוד ןופ ךשמ ןיא סָאװ ,סנ

 "מוא רעד ןופ טצישעג ןעוועג ןענייז ייז ואוו ,עקירעמַא ןיא ןבילקעגפיונ

 טָאה עקירעמַא ןיא וליפַא ןוא ,עּפָאריײא ןיא ןדיי ףיוא הטיחש רערעיוהעג

 ןופ בלַאה ַא טימ ףניפ וצ בורק סָאװ ,טליּפשעגוצ קילג סָאד ךיוא זדנוא

 ,טנעניטנָאק ןקידנופצ ןפיוא טרירטנעצנָאק ןענייז ןדיי ןָאילימ סקעז יד

 "קיד ענױזַא ןופ יירפ ןיוש רָאי קיצעביז טימ טרעדנוה יװ רעמ זיא סָאװ

 .ןטייהרעדנימ ערעייז ,טייצ-וצ-טייצ ןופ ,הנכס ןיא ןלעטש סָאװ ,ןרוטַאט

 "עג טָאה ןירעד זַא ,ןָאןעמענ סָאװ ,ןדיי ענעי ןעקנעדרַאפ טינ ןעקימ

 ןדיי ןענָאילימ ןופ גנורעדנַאװרעביא יד לייוו ,החגשה עשיטסימ ַא טקריוו

 -רָא ןייק ןופ טעמכ ,עשיכיטס סיואכרוד ַא ןעוועג ךָאד זיא עקירעמַא ןייק

 -רָאּפ ןוא רעינַאּפש ,רערעדנַאװרעביא ערעדנַא .עטנַאלּפעג חוכ ןטריזינַאג

 ךיז רעטניה טַאהעג ןבָאה ,ןזיוצנַארפ ,רעדנעלגנע ,רעדנעלָאה ,רעזעגוט

 ןוא טנַאלּפעג ןבָאה סָאװ ןטפַאשלעזעג עטציטשעג-תוכולמ ןופ ןוא תוכולמ

 .עקירעמַא ןיא סעינָאלָאק ערעייז ןופ ןבױהנָא יד גנַאל טייצ ַא טריפעגנָא

 ַא ןליּפש וצ טקיטעּפשרַאפ תוביס ליפ תמחמ טָאה סָאװ ,לשמל ,עילַאטיא

 -ַאב טרעדנוהרָאי םעד ןופ בױהנָא ןיא שטָאכ טָאה ,עקירעמַא ןיא עלָאר

 -עּפס .עקירעמַא ןייק רערעדנַאװסיױא עריא ןיא סערעטניא-הכולמ ַא ןזיוו

 -עגפיוא ןענייז ןטנַארגימיא רַאפ רעזייה-סקלָאפ עשינעילַאטיא לעיצ

 רעד רעטנוא ןרעטנעצ רענַאקירעמַא ערעטכידעג יד ןיא ןרָאװעג טלעטש
 -רֶא רעשיטנַארגימיא רעד .טסניד-רַאלוסנָאק רענעילַאטיא ןופ החגשה
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 -רָאי-וינ רעטשרע רעד ןופ רעבערג יד ,טײלסדנַאל ענייז ןופ רָאטַאזינַאג
 ,םיור ןיא גינעק ןופ וליפַא זיא ,ָארדנַאסעלַא'ד ַאערעדנַא ,יעװבָאס רעק

 --- לוטיטדןפַארג ַא טימ ןרָאװעג טנױלַאב ,טרעדנוהרָאי ןופ בייהנָא ןיא
 טריזינַאגרָא רעטעברַא-םירבח עשינעילַאטיא ענייז טָאה רע סָאװ רַאפרעד
 -רעביא עשידיי .,ןטסנידרַאפ ערעייז טלּפָאדרַאפ טָאה סָאוװ ,ןָאינוי ַא ןיא
 -ַאטנָאּפס ַא טלעטשעגרָאפ ךיז טימ רעבָא ןבָאה עקירעמַא ןייק רערעדנַאװ
 ַא ןָא ןפָאלעג טלעוו רעיינ רעד וצ ןענייז סָאװ ,םידיחי ןופ םָארטש םענ
 ןוא ןטיונ עשימָאנָאקע ערעטיב ןופ זיולב טגעװַאב ,רדס ַא ןָא ,ןַאלּפ
 ןיא ייז ןגעק ןצעזעג-סמַאנסיױא עקידתוירזכא יד ךרוד טגָאיעגרעטנוא
 .רעדנעל-םייה ערעייז

 "רָאפכרוד עשיאייּפָאריײא-ברעמ יד ןיא טרינָאיצקנופ ןבָאה סע ,תמא
 "רעביא עשידיי ליפ ןבָאה סָאװ ,ןטעטימָאק-ףליה עשיּפָארטנַאליפ רעדנעל
 עיצַארגימע רעד ןופ גייטשפיוא ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא --- רערעדנַאװ
 זיא .ןטסָאק-עזייר ףיוא רעייטשוצ ַא טימ טציטשעג -- עקירעמַא ןייק
 -ייטסיוא-תובדנ יד ,עזָאלליצ ַא ןעוועג עיּפָארטנַאליפ עקיזָאד יד רעבָא
 יד ןופ ןסערעטניא יד ןגעוו ךיז ןטכַארטרַאפ ןביוהעגנָא טינ ןבָאה רעל
 וצ רוטּפ ןעוועג זיא ,ןעניזניא טָאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,ץלַא .רערעדנַאוװ
 ןיא טייהנזעוװנָא סנעמעוו ,"רעדירב-סנָאיגילער , עקיטסעל יד ןופ ןרעוו
 -ילעב יד ןופ הכרעמ יד ןרעגרערַאפ ךָאנ ןעק תונידמ עשיאייּפָארייא-ברעמ
 -רעמ יד ךיוא .םייה רעטעוװעדנופעגנייא רעד ןיא ,אפוג ךיז ייב הקדצ
 עגנוי טרעדנוה עכעלטע ןופ גנורעדנַאװרעביא עטריזינַאגרָא רעקינייוו

 ,ןרָאי רע80 יד ןופ בױהנָא ןיא "סעּפורג םלוע םע , ריפ-יירד ַא ןופ טייל
 -ָאטירעט עשידיי-שיאייּפָאריײא ןופ וואורּפ רעקידרעטעּפש רעד וליפַא יצ
 "עריקרַאפ וצ ןּפָארטנַאליפ עשידיי-שטייד עגיח טימ תופתושב ןטסילַאיר
 ףניפ-ריפ ,ןָאטסעװלַאג ןופ גנוטכיר רעד ןיא גנורעדנַאװ עשידיי יד ןעוו
 ענעטלעז ענעי רָאפ ךיז טימ ןלעטש ,גירק-טלעוו ןטשרע םעד ברע רָאי
 ןסיורג ַאזַא ןופ גנולמַאזנָא יד זַא ,ללכ םעד ןקיטעטשַאב סָאװ ,סעמַאנסיוא
 םעד טניז רָאי קיצכַא יד ןופ ךשמ ןיא ,עקירעמַא-ןופצ ןיא ץוביק ןשידיי
 -גימיא ליפ יד טימ וליפַא ןיוש ,גירק"רעגריב רענַאקירעמַא ןופ סולשּפָא
 ,קפס ןָא זיא ,תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ תוריזג עקידנצענערגַאב-עיצַאר
 סָאװ ,עיכיטס-רעדנַאװ רעשידיי רעטלַא רעד ןופ טַאטלוזער ַא רקיע רעד
 "ניא-סגנוטלַאהרעד ןטנוזעג םעד טלגיּפשעגּפָא ןטייצ-תולג עלַא ןיא טָאה
 ,ןסַאמ-סקלָאפ ערעזדנוא ןופ טקניטס

 "ןופצ ןייק ןומה ןשידיי ןופ גנורעדנַאװרעביא רעד ןיא ביוא רָאנ

 רעזדנוא טָאה ,ןַאלּפ רעדָא עיצַאזינַאגרָא ןייק ןעוועג טינ זיא עקירעמַא
 "רַאפ ןוא -טרָאװ יד ןצונוצסיוא טלעפרַאפ טינ אפוג עקירעמַא ןיא םלוע
 -סקלָאפ ײלרעלַא טימ בושי רעייז ןקיטסעּפַאב וצ ףיוא ןטייהיירפ-גנולמַאז
 -ילער עטשרע יד טימ קידנביױהנָא ,סעיצוטיטסניא ןוא סעיצַאזינַאגרָא
 ,תוקדצ עטסרַאטנעמעלע יד טימ סנימלע-תיב ,ןלוש רַאפ סהרבח עזעיג

 עכעלטפַאשלעזעג עקידנעמענמורַא רעמ וצ רעבירַא דימו ףכית ןענייז
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 ערעסערג ןזיװַאב ייז ייב ָאד ךיז ןבָאה סע יוװ ךיג ױזַא .סעיצַאזינַאגרָא

 -דיירט טלעטשעגפיוא ייז ןבָאה ,סעקינשַאּפערָאה עטריזירַאטעלָארּפ ןלָאצ

 רעד טימ ןבָאה סָאװ ,סעּפורג עשיטסיכרַאנַא ןוא עשיטסילַאיצָאס ,סנָאינוי

 ערעיינ ןופ גנוגעװַאב-רעטעברַא עטסטּפַאהרעטסומ יד ןפַאשעג ָאד טייצ

 | ,ןטנעמעלע עשיטנַארגימיא

 "נגייטש ַא טכַארבעגטימ ךיוא טָאה בושי ןשידיי ןופ סקואוונָא רעד

 טָאה סָאװ ,ליפעג ַא ,המוא רעשידיי רעצנַאג רעד רַאפ ליפעג-תוירחא ןקיד

 רעגיה רעד ףיוא ןצנַאלפוצרעבירַא ןוואורּפ יד ןיא קורדסיוא ןַא ןענופעג

 ײַאב עלַאנָאיצַאנ ןוא סעיצוטיטסניא-רוטלוק עקיטלעװטלַא יד ןופ ליפ דרע

 רענעי ףיוא ןזָאלעגרעביא טָאה םלוע רעקידנרעדנַאװ רעד סָאװ ,ןעגנוגעוו

 םעד ןעמונרַאפ םזינויצ רעגיה רעד טָאה טייצ רעד טימ .קיטנַאלטַא טייז

 ןברוח ןסיורג ןרַאפ וליפַא ,גנוגעװַאב-ןויצ רעכעלטלעװלַא רעד ןיא ןָאנביױא

 -- הלודג הקדצ עשידיי עגיה יד ןוא .גירק-טלעוו ןטייווצ ןופ עּפָאריײא

 עלַא רעביא טפַאשרעריפ יד ןעמונעגרעביא טָאה --- "טניָאשזד , רעד

 ןוא תונלדתש ןיא ךיוא .טלעװ רעצנַאג רעד ןיא תוקדצ-סקלָאפ עשידיי

 זיא טלעוו רערָאג רעד רעביא ןדיי רַאפ טייקיטעט רעשיטילָאּפ-לַאנָאיצַאנ

 .טרָא ןטשרע םעד ןעמענרַאפ וצ ןדיי רענַאקירעמַא יד ןרָאװעג טרעשַאב

 עטשרוי יד ןרָאװעג טייצ רעד טימ "עטימָאק שיאושזד ןַאקירעמַא,, יד זיא
 -רָא עניױזַא ןופ ןוא םינלדתש-םידיחי עקילָאמַא יד ןופ ןטייקיטעט יד ןופ

 "יוד רעד ןייארעפ-ספליה , ,"טילעַארזיא סנַאילַא, רעד יוװ ,סעיצַאזינַאג

 יָארּפ , יד ןופ השורי עקידכעבענ יד וליפַא .עּפָארײא ןיא "ןדוי עשט
 סָאװ ,"םזיאַאדושזד ווָא ליסנָאק , ןגיה םוצ רעבירַא זיא "רעניבַאר-טסעט

 -לַאנָאיצַאנ יד ןרעטש וצ ףיוא ןדיי עגיה ןופ חוכ םעד ןצונסיוא ליוו
 ןוא ! לארשידץרא ןיא עגַארפ-ןדיי רעד ןופ סעיצַאריּפסַא-גנוזייל עשהכולמ

 עשידיי עטקינייארַאפ ןייק ןעמוקעגפיוא טינ ןענייז עקירעמַא ןיא םגה
 ןביוהוצנָא ןעוועג טרעשַאב טרָאפ םוטנדיי רענַאקירעמַא םעד זיא ,תולהק

 רעד ןרעוװ טוװאווּפעג רעטעּפש טָאה סָאװ ,גנוגעװַאב-סערגנָאק עשידיי יד

 .םוטנדיי ןכעלטלעוװילַא ןופ חוכ רעטקינייארַאפ
 ךשמ ןיא םוטנדיי רענַאקירעמַא ןופ סעצָארּפ:ריזינַאגרָא םעד ןיא

 עגיה יד טליּפשעג עלָאר עטסערג יד ,קפס ןָא ,טָאה רָאי קיצכעז ַא ןופ
 "םיוא טינ זיא עיצוטיטסניא-קלָאפ ערעסערג ןייק ,שידיי ףיוא עסערּפ
 ןגיח ןיא ןרָאי-עיצַאדילָאסנָאק יד ןופ ךשמ ןיא --- עקירעמַא ןיא ןעמוקעג
 -ַאיציניא רעד ךרוד זיולב עקַאט טפָא ,ףליה רעוויטקַא רעד ןָא --- בושי
 ןרָאטַאלימיסַא עכעלגעמרַאפ יד וליפַא .ןעגנוטייצ עשידיי יד ןופ עוויט
 .ןגיוצַאב ךיז גנוטכַארַאפ רעשיבָאנס טימ ןבָאה סָאװ ,ןטַארקָאריבג ןוא
 יד ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא ךיוא ןבָאה ,עסערּפ רעשידיי רעד וצ דימת
 סעיצַאזינַאגרָא ערעייז ןפַאש וצ טלייאעגוצ ךיז ןעגנוטייצ עטעטכַארַאפ
 "יזָאד יד ןופ רענעייל ןומה רעד זַא ,ןדיימרַאפ וצ ידכ ,סעיצוטיטסניא ןוא

 -ָאמעד רעקינייװ-רעמ ,ענעגייא ןייק ןלעטשסױרַא טינ לָאז ןעגנוטייצ עק
 ,םוטנדיי ןגיה ןצנַאג ןופ טפַאשרעריפ עשיטַארק
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 טייצ רעד טימ זיא סָאװ ,עקירעמַא ןיא שידיי ףיוא עסערּפ יד רָאנ
 "ידיי רעצנַאג רעד ןופ לרוג םעד רדסכ טלייטעג טָאה ,חוכ ַאזַא ןרָאװעג
 עשידיי יד ךיוא :עּפָארײא-לַארטנעצ ןוא -חרזמ ןופ עיצַארגימיא רעש
 ןוא טײקטזָאלרָאװרַאפ ,טײקמירָא ןיא ןעמוקעגפיוא ָאד ןענייז ןעגנוטייצ
 לעלַארַאּפ ןעגנַאגעג ןענייז גנולקיװטנַא ןוא סקואוו רעייז .טײקיזָאלנַאלּפ
 ייז ןכלעוו ,םלוע םעד ןופ גנולצרָאװנײא רעד טימ ןוא סקואוו םעד טימ
 ןענייז רעטעלב עשידיי יד ןופ ןביױהנָא יד יו קילעזמירָא .טנידַאב ןבָאה
 עלַא ייב ןעגנוטייצ יד יוו ,ןרָאװעג ,טייצ רעד טימ ,ייז ןענייז ,ןעוועג ָאד
 "ייװרַאפ ןוא סעיינ רַאפ לַאװק רעד זיולב טינ ,תונושל עלַא ןוא רעקלעפ
 ןוא גנוניימ רעכעלטנפע רעשידיי רעד ןופ קורדסיוא רעד ךיוא רָאנ ,גנול

 ,עירעפירעּפ רעקידנגייטש רעייז ןיא סרעבעגדזָאט יד
 ןופ ןוא סעצָארּפ םעד ןופ ףירגַאב ןרָאלק ַא ןגירק ליוו סע רעוו רָאנ

 ןיא שידיי ףיוא ןעגנוטייצ עשיטָאַאכ יד הגרדהב ןבָאה סָאװ ,תוחוכ יד
 ןיא ןעמענ זומ ,ןליצ עכעלטפַאשלעזעג ןוא גנוטכיר ןבעגעג עקירעמַא
 ןיא ןפלָאהעגטימ ןבָאה סָאװ ,ןרָאטקַאפ עקידנגלָאפ יד תוחּפל טכַארטַאב
 טכיירגרעד ןבָאה ייז זיב ,ןעגנוטייצ עקיזָאד יד ןעלקיװטנַא ןוא ןפַאש
 :בצמ ןקיטציא רעייז

 "עלב עשידיי ןופ ןרָאטקַאדער ןוא רעבעגסױרַא-ןרענָאיּפ עלַא .א
 יד טימ ןעגנומענרעטנוא ערעייז וצ ןטָארטעגוצ ןענייז עקירעמַא ןיא רעט
 ןעלטימ עקידנשָארג עקיבלעז יד טימ ןוא ןשינעטנעק עּפַאנק עקיבלעז
 -לדנַאה ײלרעלַא וצ ןעמונעג ךיז ןבָאה ָאד רוד-ינב ערעיז עכלעוו טימ
 -נוא עשיטנַארגימיא עטסרעמ יד סָאװ ,רעמ טינ .םיקסע-ריצודָארּפ ןוא
 ריא ןיא עקירעמַא ןופ עפש רעד קנַאד ַא טקילגעגּפָא ָאד טָאה רעמענרעט
 -םיונוצ ךיז ןייז וצ ףרַאדַאב'ס יװ קידנענעק טינ וליפַא טפָא ,גייטשפיוא
 עג ןבָאה ןרענָאיּפ-סגנוטייצ עשידיי יד תעב ,טפַאשדנוק רעייז טימ ןדער
 "רעבירַא עריא טימ הביבס רעמירָא-שיטנַארגימיא רעד ןיא ןטעברַא טזומ
 עגיה יד ןופ גנַאג רעד זיא רַאפרעד .ןפירגַאב עקסנַאמירָא עטכַארבעג
 ליפ ןוא רערעווש ךרע ןַא טינ ןעוועג גלָאפרעד וצ ןעגנוטייצ עשידיי
 ,רעמַאזגנַאל

 זיא סע ןעוו ,טייצ ַא ןיא עסערּפ עשידיי יד זיא ןעמוקעגפיוא .ב
 רעד סָאװ ,םעד תמחמ רענעייל ןגירק וצ רעווש רָאג זיב ןעוועג ריא רַאפ
 -עפרעדַאב ןייק טַאהעג טינ טָאה םלוע רעשיטנַארגימיא רעקידטלָאמעד
 ןוא -חרזמ ןופ ןומה רעשיטנַארגימיא רעד .רעטעלב-סגנוטייצ ןיא שינ
 -נעלדנַאהנייא סָאװ ,ןשטנעמ ןופ ןענַאטשַאב בורל זיא עּפָארײא-לַארטנעצ
 -ירַא ףיוא ןטעליב טפיוקעגנייא ךיז רָאנ טינ ייז ןבָאה ןטרַאק-ספיש קיד
 -טעטש עשימייה ערעייז ןופ םי ןוא השבי ןליימ רעטנזיוט יד ןרָאפוצרעב
 ןייא רַאפ ךיוא ןבָאה ייז רָאנ ,סעילָאּפָארטעמ רענַאקירעמַא יד זיב ךעל
 ןיא גנורּפש ַא ןכָאװ עכעלטע ןיא ןכַאמ וצ טייקכעלגעמ יד ןגָארקעג גנַאג
 -לימייה יד ייז ןבָאה ןזָאלרַאֿפ :רָאי טרעדנוה ייווצ עצנַאג ףיוא --- טייצ
 -נוהרָאי ןט18 בײהנָא ,ןט17 ףוס ןופ רעגייטשסנבעל ַא טימ ךעלטעטש עש
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 ףוס ןופ הנידמ רעטסנטירשעגטרָאפ רעד ןיא ייז ןענייז ןעמוקעגנָא ,טרעד
 םוצ םלוע ַאזַא ןעניואוועגוצוצ ,טרעדנוהרָאי ןט20 בױהנָא ןוא ןט9
 ןופ קינייװ טינ .ןכַאז עגנירג יד ןופ ןעוועג טינ זיא ןבעל רעגייטש םעיינ
 יװ ,טליפעג עקירעמַא ןיא גנַאל ןרָאי ןבָאה רערעדנַאװרעביא עקיזָאד יד
 ףסוי רָאטַאזינַאגרָא-ןָאינוי ןשירענָאיּפ םעד טָאה סָאװ ,רעסערּפ רענעי
 -טנעעג ,טניואוו ,רעטעברַא רעד ,רע ואוו עגַארפ רעד ףיוא ,סעדנָארַאב
 צשידיי עגיה ."קסיורבָאב ןיא , -- תומימת רעטסלופ רעד טימ טרעפ
 ךיז טָאה םלוע רעייז זיב ךיז ןרעטַאמנָא גונעג טזומעג ןבָאה ןעגנוטייצ
 רעד ןיא וליפַא ןעגנוטייצ ןופ רעמענּפָא עקידנעטש ןרעוו וצ טניואוועגוצ
 רעטעלב ןיא ןדָאבעג טלָאמעד ןיוש ךיז טָאה סָאװ ,הביבס רענַאקירעמַא
 ,ןלַאנרושז ןוא

 טנזיוט וצ בורק עקַאט זיא ךַארּפש-רעטומ עקיצרַאה רעזדנוא ,ג
 -יל עשידיי יד .טלעטשעגטסעפ סנטצעל ןבָאה סרעשרָאפ יװ ,טלַא רָאי
 ןוָאי עריא ןלייצ ןָא ןבייה רימ ביוא ,טלַא רָאי 800 םורַא זיא רוטַארעט
 זיא שידיי ףיוא גנוריפ-הכולמ ןייק יווװ ױזַא רָאנ .ןטייצ סרוחב והילא ןופ
 -ָאד רעד ןיא םעטסיס-סגנואיצרעד עלַאנָאיצַאנ ןייק ,ןעוועג טינ זדנוא ייב
 ,טגָאמרַאפ טינ עּפָארײא-לַארטנעצ ןוא -חרזמ ןיא רימ ןבָאה ךַארּפש רעקיז
 ערעדנוזַאב ןײטשטנַא זדנוא ייב ןלָאז סע זַא ,ךעלדײמרַאפמוא ןעוועג זיא
 רעשירַאצ-טלַא רעד ןופ הנידמ רעדעי ןיא זיולב טינ ןטקעלַאיד עשידיי
 ןופ ןטנגעג ענעדיישרַאפ ןיא ןליפַא רָאנ ,עינעמור ,ךיירטסע ,עירעּפמיא
 "נווירב ןופ ןוא ךעלכיב-השעמ ןופ שירעמשטייד סָאד .אפוג הנידמ רעדעי
 ּפַאנק טלעוו רעטלַא רעד ןיא םלוע ןטיירב רעזדנוא וצ ךיז טָאה סרעלעטש
 תולג ןצנַאג ןופ ןטנַארגימיא עשידיי ןבָאה רַאפרעד .טּפעלקעגוצ סָאװ

 ןכעלטייהנייא ןַא ןיא טיונ יד טליפעג עקירעמַא ןייק ןפיש יד ףיוא ןיוש
 .רעדירב-רעדנַאװ ערעייז טימ ךיז ןקידנעטשרַאפ וצ ןכלעוו ףיוא ,ןושל

 "ייא ואוו ,אפוג עקירעמַא ןיא ןרָאװעג טיונ עקיזָאד יד זיא רעפרַאש ךָאנ
 ןופ רעטרעוו עכעלטע ןּפַאכוצפיוא ןזיװַאב ןבָאה ענעמוקעג-יינ יד רעד
 'וצ קיטכיוו רָאג זיב ןעוועג זיא ,ךַארּפש רעשילגנע רערעווש ייז רַאפ רעד
 "ייא ,עטריזינַאקירעמַא-קירעביא טינ ךָאנ ,יד טימ ןדיירפיונוצ ךיז ןענעק
 םייב ףליה עטשרע יד ןגירק טזומעג טָאה'מ ןעמעוו ןופ ,ןשטנעמ ענעג
 ךעלקערב עטשרע יד רעדָא ,רעגעלטכַאנ ַא ,טייצלָאמ ַא ךיז ןפַאשרַאפ
 זיב ןעוועג ןטנַארגימיא עשירענָאיּפ יד רַאפ זיא סָאװ ,טלעוו ַא ןיא הסנרּפ
 ןלַאפעגסיױא ןעגנוטייצ עשידיי יד ןופ לרוג ןפיוא זיא .ךעלמייהמוא רָאג
 -יד לָאז סָאװ ,ןושל םענעבירשעג-ךעלטייהנייא ןַא ןלעטשוצנייא ימ יד
 עקַאט לָאז ןוא ,קיטקַארּפ רעכעלגעטגָאט רעד ןיא טפַאשדנוק רעייז ןענ
 יװ ,רערעדנַאװרעביא ליפ ױזַא ןופ רענעייל ןריברעוו וצ ןכַאמ ךעלגעמ
 .תויתוא עשידיי טימ ןכיירג וצ ןייז ךעלגעמ רָאנ טעוו סע

 ףעקלעפ ןענידַאב ןכַארּפש עטריזיליוויצ עלַא ףיוא ןעגנוטייצ .ד
 ןבילקעגנָא ךיז ןבָאה טייצ רעד טימ .םעטסיס-לוש זיא טינ רעסָאװ ַא טימ
 -רעמ יד ייב גנודליב רערעכעה וליפַא ןוא רעלעטימ טימ ןשטנעמ גונעג
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 ןריזילַאיצעּפס טנעקעג ןיוש ךיז ןבָאה ןעגנוטייצ לָאצ ַא זַא ,רעקלעפ עטס
 "ידיי ,ןזיירק-רוטלוק ענעדיישרַאפ ןופ סעקילבוּפ ערעדנוזַאב ןענידַאב וצ
 -סמַאנסיוא ןַא ןיא ןעוועג טרּפ םעד ןיא ןענייז עקירעמַא ןיא ןעגנוטייצ עש
 ךיז רַאפ ןפַאשרַאפ וצ ןרָאיבייהנָא יד ןיא טיונ רעד ןופ ןבירטעג .עגַאל
 "וצ ןעימ ךיז טזומעג ןעגנוטייצ יד ןבָאה ,םלוע-רענעייל זיא סע רעסָאוװ ַא
 ַא יו רעמ סָאװ ,ןזיירק עשליבסנַאמ ערעטיירב יד וצ זיולב טינ ןעמוקוצ
 -עגסיוא טינ םייה רעטלַא רעד ןופ םירדח יד ןיא ךיז ייז ןבָאה ירבע לסיב
 יז ןופ רעוו ןטלעז סָאװ ,ךעלדיימ ןוא רעבייוו יד וצ ךיוא רָאנ ,טנרעל

 טייצ רעד טימ .ןכירקכרוד טנעקעג שמוח-שטייט לטעלכ ַא וליפַא ןבָאה

 סע ,ךיז רעטניה ןרָאי-הבישי טימ רערעדנַאװרעביא ָאד טרעמעג ךיז ןבָאה
 טימ ןבָאה סָאװ ,גנודליב רעכעלטלעוו טימ ןדיי ןעמוקעגוצ ךיוא ןענייז
 ,שילגנע וצ טניואוועגוצ ךיז ןבָאה ייז זיב ,רעטעלב עשידיי טנעיילעג קשח
 ןבָאה ייז יו םעד ךָאנ ןיוש ,עסערּפ רעשילגנע רעד טימ טייז-ייב-טייז ןוא
 ןעלקיװטנַא טזומעג עסערּפ עשידיי עגיה יד טָאה .טריזינַאקירעמַא ךיז
 ןכַאמ ךעלגעמ לָאז סָאװ ,קינכעט-סגנוטייצ ןוא טעטיזָאוטריוװךַארּפש ַאזַא
 טינ ךָאד ייברעד ןוא ןומה ןטסטסָארּפ םעד רענעייל טלַא ןגירקוצניײרַא
 "ילבוּפ םענעבילקעג ןטנרעלעג ץנַאג ןוא -בלַאה םעד ךיז ןופ ןביירטרַאפ

 | ,םוק
 ךיוא ןעגנוטייצ עשידיי עגיה יד ןבָאה ,טפַאשרענעײל ַא ץוח ַא .ה |

 ןרָאטקַאדער ,ןטסילַאנרושז זיירק ןקיטרַאנגיײא ןַא ךיז ןפַאשרַאפ טזומעג
 ץלַא ,ןרָאװעג ָאד ןענייז יז רעטלצרָאװעגניײא סָאװ .רעלעטשטפירש ןוא
 עטשרע יד טימ ,ןלַאפעג ייז ףיוא עבַאגפיוא עקיזָאד יד זיא רערעווש
 שינלטב ןעוועג ןענייז ןוא טשירעמשטיידעג ןבָאה סָאװ ,םיליכשמ עטלייצעג
 "ערּפ ַא ןעלקיװטנַא טנעקעג טינ ןעמ טָאה ,ןרָאי ליפ עקירעמַא ןיא דמערפ
 ןסַאּפוצ םייב סרעזייווגעוו ןיא ךיז טקיטיינ סָאװ ,םלוע ןַא ןענידַאב וצ עס
 ןרָאי עטשרע יד ןיא סרעבעג-הצע ןיא וליפַא ןוא ,םייה רעיינ רעד וצ ךיז
 ןסַאּפוצ ןופ סעצָארּפ רעד .טפַאשרעגריב רעכיילג ןוא רעיירפ רעגיה ןופ
 "גימיא רעד ןופ רעביירש עטלושעג-ץנַאג ןוא -בלַאה עלופטנַאלַאט רעמ
 ןעוועג טינ ךיוא זיא ,םזילַאנרושז ןופ עיסעּפָארּפ רעיינ רעד וצ עיצַאר
 ןוא ןגנוי ןדעי טקָאלעג טָאה םורַא רעכייר רעד .תודבוע עגנירג יד ןופ
 ןיא טרָא ןַא ךיז ןכַאמ וצ ,גנודליב וצ ןעגנוגיינ טימ טנַארגימיא ןשיגרענע
 ןעוועג ייז רַאפ ןענייז סע ואוו ,עקירעמַא ןיא סעיסעּפָארּפ עלַארעביל יד
 -ַאמ ייס ,סערעירַאק עכיירגלָאפרעד רַאפ ןטייקכעלגעמ עקילייצמוא ןּפָא

 ןיא ןענייז .הביבס רעקידנעיצנָא רעמ ַא ןיא ,לערוטלוק ייס ןוא לעירעט
 ,עשיגרענע רעקינייװ יד סנטסרעמ ןבילברַאפ סעיצקַאדער עשידיי יד
 לָאצ רעסיוועג ַא ןופ םַאנסיוא רעד טימ ,סרעוט עשיטקַארּפ רעקינייוו
 -ַאב עסערּפ רעשידיי רעד ןיא טייקיטעט רעייז ןבָאה סָאװ ,ןטסילַאעדיא
 ןעגנוגנידַאב עכעלרעניא ענױזַא רעטנוא .טסניד-סקלָאפ ַא יװ טכַארט
 עשידיי עגיה יד ןענייז טייצ רעד טימ סָאװ ,רעדנואוו רעניילק ןייק טינ זיא
 -ַאב ןבָאה ייז רָאנ ,שירַארעטיל טּפַאהרעטסומ זיולב טינ ןרָאװעג ןעגנוטייצ
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 ןיקייח 2 : :

 ַארּפשידמערפ ןטסקיטכיוו ןופ עיציזָאּפ יד ךיז רַאפ ןברעוורעד וצ ןזיוו

 .ןזעוו-סגנוטייצ רענַאקירעמַא-טכע ַא ןופ גייווצ ןקיכ
 יייצ עשידיי יד ןענייז ,ןטייקירעווש עטנכערעגסיוא עלַא יד-טָא ייב

 עקיטציא רעייז טכיירגרעד ןבָאה ןוא ןעמוקעגפיוא עקירעמַא ןיא ןעגנוט
 "על ַא יו ןוא ,עסערּפ-טלעוו רעד ןופ לייט רעטקיטעּפשרַאפ ַא יו ,הגרדמ

 וצ קיטיונ רעבירעד זיא .עסערּפ רענַאקירעמַא רעד ןופ גייווצ רעמיטיג

 ןזעוו"סגנוטייצ ןופ ןכירטש-טּפיוה יד ןצרוק ןיא שטָאכ ָאד ןענעכייצרַאפ

 תילכתב ןזייוואוצנָא ידכ ,עקירעמַא ןיא לעיצעּפס ןוא טלעוו רעד רעביא

 "עמַא ןיא עסערּפ עשידיי יד ןענַאװ ןופ ,ןלַאװק יד ןופ לייט ַא ףיוא רוציקה

 .ןרעטסומ עריא טּפעשעג טָאה עקיר

 עסערּפ רעד ןופ עטכישעג:רָאפ לסיב ַא 2

 -ַאזנעס עקידלמוט וצ יד ןבָאה ןטנעגילעטניא-רעביוא עסיוועג ייב

 זיא סע זַא ,ןליוורעדיוו ַאזַא ןפורעגסױרַא קירוצ רוד ַא זיב רעטעלבדעיצ

 -ָאטנייא טימ ןעגנוטייצ ןכיילגרַאפ וצ עדָאמ ַא ןזיירק ערעייז ןיא ןרָאװעג

 יייז ,רעביארָאפ זיא גָאט רעד רעדייא ןוא ייז ןעמושז טָא, :ןגילפ עקיג

 ,ןטסילַאנרושז עקידרעּפָאה-וצ ,"םיתמ עלַא יװ --- טוט ןיוש ייז ןענ

 ןופ הגרדמ רעד וצ ןעגנוטייצ יד ןביוהרעד וצ טגיונעג ןענייז ,רעדיוװ

 -עגייא ערעייז ןופ ןעגנוריסַאּפ יד ןענעכייצרַאפ סָאװ ,רעטעלב-עירָאטסיה

 יו ,ןקַאבעג-שירפ ןוא סייה ױזַא טלעוו רערָאג רעד ןופ ןוא רעקלעפ ענ

 -בישעג רעכעלשטנעמלַא רעד ןופ סולפ רענעכָארברעטנואמוא רעד זיא סע

 "ינייוו"רעמ ןענייז גנוצַאשּפָא רעקיזָאד רעד ןופ ןעמערטסקע עדייב .עט

 -גוטייצ עטלייצעג עטסנרע רָאג"זיב יד וליפַא יו ױזַא .טקיטכערַאב רעק

 עכעלטכישעג עקידנעטשלופ סלַא ןעניד טינ ןפוא םושב ןענעק ןיילַא ןעג

 -לװלָאװ קיצנייא ןייק ָאטינ ךיוא זיא ױזַא ,געט ערעייז ןופ ןטנעמוקָאד

 ,טכילךןטייז סלַא גנוטיײדַאב ַא ןבָאה טינ לָאז סָאװ ,לטעלב לענָאיצַאזנעס

 ןעוו ,דָאירעּפ םעד ןיא טלעוו ןוא קלָאפ ןופ עטכישעג יד טכױלַאב סָאװ

 .טניישרעד לטעלב סָאד

 ייליוויצ יד ןעוו ,עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ ןטייצ יד טניז

 "עג יירד עטמיטשַאב עריא טגָאמרַאפ טָאה עּפָארײא ןופ עיצַאנ עטסטריז

 "רעטסירפ רעד  ,דנַאטשילדַא ןטימ גינעק רעד : תוחוכ עכעלטפַאשלעז

 -ערּפ יד ןענעבייצאב וצ ןעמונעגנָא זיא --- ,קלָאפ עטסָארּפ סָאד ,דנַאטש

 "רעמ טנעקעג טָאה'מ תעב סָאװ ,רעמ טינ ,דנַאטש "ןטרעפ/, םעד יו ,עס

 ןעוועג זיא ,ןדנַאטש יירד עטשרע יד ןוֿפ טכַאמ יד ןצענערנּפָא רעקינייו

 גייטשפיוא ןקידנצנעלג ןופ דָאירעּפ ןיא וליפַא ןלעטשוצטסעפ ךעלגעממוא

 ,רָאטקַאפ רעקיגנעהּפָאמוא ןַא ןעוועג זיא יז טייוו יו ףיוא ,עסערּפ רעד ןופ

 רעכיז .תוחוכ עטנָאמרעדנבױא יד ןופ םענייא ןופ ןירענידַאב ןייק טינ ןוא

 ייס ןבָאה עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ דָאירעּפ םעד טניז זַא ,זיא
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 יד ןופ טכַאמ עקידנעמוקפיוא יד ייס ,ןטנעמעלע-טפַאשרעה עטלַא יד

 ַא ןופ ףליה רעד ןָא ןײגַאב רעמ טנעקעג טינ ךיז ןטַאמ-סקלָאפ ערעטיירב

 .עסערפ רערעלוּפָאּפ

 ןעזעג טָאה עּפָארײא ןיא טרעדנוהרָאי ןט18 ןופ ףוס רעד ביוא רָאנ

 ףרַאד ,רעקלעפ עטריזיליוויצ ייב ןזעוו-סגנוטייצ ןופ ילברעדנַאנַאפ םעד
 -יישרעד עיינ ַאזַא זיא עיצוטיטסניא סלַא עסערּפ יד זַא ,ןעמעננָא טינ ןעמ
 יד ןופ ווירב-סוחי םעד ןעיצ רעקירָאטסיה-עסערּפ .טלעוו רעד ןיא גנונ
 עלַאירעּפמיא יד סָאװ ,"אנרויד יטקַא; עשימיור יד ןופ ךָאנ ןעגנוטייצ
 רָאי טגזיוט ייווצ עגרַאק טימ ןבעגסױרַא ןביוהעגנָא טָאה םיור ןופ טכַאמ
 ןטנעמוקָאד-עירעּפמיא ןעוועג ןענייז ךעלטעלביגָאט עקיזָאד יד ,קירוצ

 סָאװ ,עטלעטשעגנָא-הכולמ עטריציפילַאװק-לעיצעּפס ןופ עטיירגעגוצ
 "ענָאיסעּפָארּפ עטשרע יד ."ירַאוטקַא , לוטיט םעד ןגָארטעג עקַאט ןבָאה

 ענעבירשעג עכעלגעט ערעייז ןיא ןבָאה טלעוו רעד ןופ ןטסילַאנרושז על

 -רעה יד ןופ ןעגנודלעמ-הכולמ עלַא :ןענעכייצרַאפ טפרַאדעג רעטעלב

 סָאװ ,תומחלמ יד ןופ גנַאג םעד ןגעוו תועידי ;טָאנעס םעד ןופ ןוא רעש
 יז סָאװ ,תומוא ײלרעלַא ןגעק רעהפיוא ןַא ןָא טעמכ טריפעג טָאה םיור
 "לווער ;ןוילעבער ןייא ןיא ןטלַאהעג ןבָאה סָאװ ןוא טכָאירעטנוא טָאה

 -קעּפס ןוא ןליּפש-סקלָאפ ײלרעלַא ןופ ןטכירַאב ,ןלַאװ-טָאנעט ןופ ןטָאט
 ןעגנודלעמ וליפַא ,סעינָאמערעצ עזעיגילער ןופ ןעגנובײרשַאב ,ןעלקַאט

 ןעגנוריסַאּפ עשילרעטסיוא ױזַא םתס ןוא ןעגנוציילפרַאפ ,תופירש ןגעוו
 ןשיווצ רָאנ טרילוקריצ ןבָאה "ןטקַא , עקיזָאד יד זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 ןגעלפ סעיּפָאק .עירעּפמיא רעשימיור רעד ןופ םינסחי עטסכעה עמַאס יד
 ןרעיוט יד ףיוא ,טַאנעס ןופ ןריט יד ףיוא ןרעוו טּפעלקעגנָא ךיוא רעבָא
 -ופעג ךיז ןבָאה סע ואוו ,טעטש עטסקיטכיוו יד ןיא ןצַאלַאּפ-הכולמ ןופ
 -עייל ןענעק סָאװ רעייגייברַאפ עלַא ידכ ,סרעטלַאה-טַאטש עשימיור ןענ

 רעד ףיוא רָאפ טמוק סָאװ ,ןסיוו וצ טייקכעלגעמ ַא ןבָאה ךיוא ןלָאז ,ןענ
 .טלעוו

 -עגנָא טרעדנוהרָאי ןט6 ןופ בײהנָא ןיא טָאה עניכ רעטייוו רעד ןיא
 "רָאי ןט7 ןיא ."תועידי רעניקעּפ , --- טַאלב-שדוח ַא ןעניישרעד ןביוה

 ןרָאװעג ןטיבעג טפירשטייצ רעקיזָאד רעד ןופ ןעמָאנ רעד זיא טרעדנוה

 טנידַאב םעד ךָאנ טָאה לַאנרושז רעקיזָאד רעד ."טעזַאג רעניקעּפ , ףיוא

 רעד ןופ רעשרעה רעטצעל רעד זיב ,עניכ ןופ סעיטסַאניד-הכולמ עלַא
 עיצולָאװער רעד ךרוד ןרָאװעג טצעזעגרעטנורַא זיא עיטסַאניד-ושטנַאמ

 רעניקעּפ , ןיא ךיוא זַא ,ךיז טייטשרַאפ ,ןָארט רעניקעּפ ןופ 1911 ןופ

 -ערעטניא ןבָאה סָאװ ,תועידי ענעי רָאנ ןדלָאמעג דימת ןעמ טָאה "טעזַאג
 ,"ףיוה , םעד ןוא טכַאמ יד טריס

 ערעגנעל ַא זיא עירעּפמיא רעשימיור רעד ןופ ךורבנעמַאזוצ ןכָאנ

 ןריפ לָאז סָאװ ,טכַאמ עסיורג עקיצנייא ןייק ןעוועג טינ עּפָאריײא ןיא טייצ
 -ייצ ןָא עּפָארייא ןיא רעטרעדנוהרָאי קעװַא ןענייז .םיור יוװ ,טַאטש ַאזַא
 ןיא ןטכַאמ עקידנטיידַאב ןעמוקעגפיוא ןענייז סע ןעו ,טשרע .ןעגנוט
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 -ביוו יד .רעטעלב עשידָאירעּפ ןזיוװַאב רעדיוו ךיז ןבָאה ,עּפָאריײא-םורד
 רעד ןופ ןיטעלוב דעלעיציפָא ןַא ,"ַאטעזַאג , יד ןעוועג זיא ייז ןופ עטסקיט
 טרעטיירבעגסיוא עיצענעו טָאה רעטעּפש .עסַאק-הכולמ רענַאיצענעװ
 "טייצ יד טָאה ןוא ,ןקעווצ-הכולמ עלַא רַאפ ןיטעלוב ןופ טלַאהניא םעד
 -ָאנ רעד .ןעגנוריסַאּפ עקידנפיול --- ?ָאטנַארָאק , ןפורעגנָא ךיוא טפירש
 יד ןיא זַא ,ןטפירשטייצ וצ טּפעלקעגוצ ױזַא רעבָא ךיז טָאה "ַאטעזַאג , ןעמ
 -עדיישרַאפ ןיא סעבַאגסיױוא עשידָאירעּפ ןבָאה רעטרעדנוהרָאי ערעטעּפש
 ."טנַארוק , יוװ ,"ַאטעזַאג, לוטיט םעד טצונעג רעמ רעדנעל ענ

 -פיונוצ טזומעג ןטרעּפסקע ןבָאה רעטעלב-סגנוטייצ .עקילָאמַא עלַא

 -טָא ןופ שזַאריט רעד זיא .ןריּפָאק --- סרעביירש ענערַאפרעד ןוא ןלעטש
 רעדָא ,טייל-הכולמ ענעביוהעג רָאג ןשיווצ טצענערגַאב ןעוועג רעטעלב יד
 טנָאקעג ךיז ןבָאה סָאװ ,םירחוס-טלעוו ענױזַא ןשיוװצ ךיוא ,סנטסכעה
 טכַאמ רענעגייא רעייז ןופ רעטעלב יד ןגירק ןופ סוסקול םעד ןעניגרַאפ
 עכעלטפעשעג ןיא ןענַאטשעג ןענייז ייז עכלעוו טימ ,תוכולמ ענעי ןופ ןוא
 -ַאי ברע ,טרעדנוהרָאי ןט15 ןופ ביױהנָא ןיא זַא ,טסייה סע .ןעגנודניברַאפ
 עשירעדניפרעד ןענופעג ךיז ןבָאה ,גנודניפרעד-קורד סגרעבנעטוג ןַאה
 ןופ סעיּפָאק ןייטש ףיוא ןצירקוצסיוא ןלַאפעגנייא זיא סע ןעמעוו ,ןשטנעמ
 -ּפמעטשוצּפָא ידכ ,רעכיב וליפַא ןוא רעטעלב-סגנוטייצ ןופ ךעלטייז עצנַאג
 ערעסערג ליפ יד ןוא ימ יד ןרָאּפשרַאפ םורַא ױזַא ןוא ריּפַאּפ ףיוא ייז ןעל
 רעקיצפופ יד טניז טשרע רָאנ .סעיּפָאק עשרעביירש ןכַאמ ןופ תואצוה
 ןבָאה סרעגלָאפכָאנ ענייז ןוא גרעבנעטוג ןעוו ,טרעדנוהרָאי ןט18 ןופ ןרָאי
 רעד ןביוהעגנָא עּפָארײא רעביא ךיז טָאה ,ןקורד ןלעטשפיוא ןביוהעגנָא
 .ַאקידָאירעּפ ַא ןופ גייטשפיוא

 זיא טסנוק"קורד עיינ יד ןצונוצסיוא ףיוא עטשרע יד ןופ רענייא
 אפוג גרעבנעטוג ןעמעוו רַאפ ,ןלעק ןופ ,ּפָאשיב רעטמירַאב ַא ןעוועג דָארג
 סיַאלָאקינ טסּפױּפ ןופ סעיּפָאק לסיב שּפיה ַא טקורדענּפָא ןבָאה לָאז

 עלַא סעקינהריבע-לעב ןעוועג לחומ טָאה סָאװ ,"ווירב-עיצנעגלזדניא,
 ךיוא רעבָא ןענייז סע .זײרּפ ןקירעהעג ַא רַאפ --- ,סיוארָאפ ןיא דניז

 -ָארייא ןיא ןרושָארב עסיוועג ןענישרעד רעירפ ךָאנ ןוא טייצ רענעי םורַא
 רָאנ ןבילבעג ןענייז ןופרעד ןרוּפש .ןעגנוריסַאּפ עקיטכיוו רעייז ןגעוו עּפ
 ןופ גיז םעד ןגעוו ,14992 ןיא ,ךיירקנַארפ ןיא טקורדעג ,ערושָארב ַא ןיא

 עיּפָאק ַא ןבילבעג זיא ךיוא .ַאדַאנַארג רעביא ַאלעבַאזיא ןוא דנַאנידרעפ
 ,טסּפױּפ םוצ ווירב סעסובמָאלָאק טכַארבעג טָאה סָאװ ,ערושָארב ַא ןופ
 ."עידניא ןייק עזייר , ןייז ןופ גנוביײרשַאב סלַארימדַא םעד טימ ,1493 ןיא
 ןופ טמַאטשעג טָאה טסנוק-קורד ענעדנופרעד-טשרע יד יו ױזַא רָאנ

 ןלָאז דנַאלשטיײיד ןיא זַא ,ךעלריטַאנ יו רעמ טינ ןעוועג זיא ,דנַאלשטיײד
 ןכיגניא טָאה דנַאלגנע ערעיירפ יד .רעטעלב-סגנוטייצ ןרעמ ךיז טשרעוצ
 עשילגנע ערעיירפ ךָאנ יד .עסערּפ ריא טימ דנַאלשטייד טגָאיעגרעבירַא

 -ירעמַא-ןופצ רעד רַאפ ןייטשטנורג םעד טגיילעג ןבָאה סָאװ ,סעינָאלָאק
 םעד ךָאנ דלַאב ןבָאה --- ןטַאטש עטקינייארַאפ יד --- קילבוּפער רענַאק
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 ,טלעוו רעטלַא רעצנַאג רעד ןופ ןזעוו-סגנוטייצ סָאד טגָאיעגרעבירַא
 עשידָאירעּפ ןריצודָארּפ ןביוהעגנָא דנַאלשטיײד טָאה ןָא 1526 ןופ

 ךיז רעטניה ןיוש ןבָאה סעבַאגסױא עשידָאירעּפ רעקילדנעצ ,ןטפירש
 -- ןלוטיט יד .,1610 רַאפ -- ןרָאי ערעגנעל ןופ סערעירַאק טַאהעג
 "רע סָאד .דנַאלשטיײיד ןופ עקַאט ןעמַאטש "גנוטייצ , ןוא "טָאלב-סעיינ,
 ןיא ןעניישרעד וצ ןביוהעגנָא טָאה "גנוטייצ , ןעמָאנ ןטימ טַאלב עטש
 ןגיטשעגפיוא טייצ רענעי םורַא רעבָא זיא ןָאדנָאל .1609 ןיא דנַאלשטיײד
 -גנע עטשרע יד זַא ,רימ ןעניפעג ,עּפָאריײא ןיא לדנַאה ןופ רעטנעצ סלָא
 ןיא ןײגוצסױרַא ןבױהעגנָא טָאה "סוינ ילקיוו, יד ,גנוטײצנכָאװ עשיל
 רעטריזיליויצ רעד ןופ עילָאּפָארטעמ יד ,זירַאּפ ,16922 ןיא ,ןָאדנָאל
 -ַאג , --- טפירשטייצ עטשרע ריא טגָאמרַאפ 1681 ןיא טשרע טָאה ,טלעוו
 עד טעזַאג , ףיוא ןעמָאנ ריא ןטיבעג דלַאב טָאה סָאװ ,"ירַאּפ עד טעז
 -עבירטעגכרוד םעד ייב טנעמורטסניא-טכַאמ ַא ןרָאװעג זיא ןוא ,"סנַארפ
 "רעד ןביוהעגנָא טָאה 1672 ןיא .עילעשיר לַאנידרַאק ,ןַאמ-הכולמ םענ
 רעקיזָאד רעד ."סנַארפ עד רוקרעמ , לַאנרושז רעד זירַאּפ ןיא ןענייש
 -קַארַאכ ןייז ןטיבעג לָאמ ליפ רָאי 270 יו רעמ ןופ ךשמ ןיא טָאה לַאנרושז
 .םויה-דע ךָאנ טריטסיזקע רע רעבָא ,רעט

 .ןָא 1617 ןופ ןעגנוטייצ טגָאמרַאפ ןיוש ןבָאה דנַאלָאה ןוא עיגלעב
 קילעטשרעטניה גנַאל ןבילבעג טינ זיא ,לדנַאה-טלעוו ריא טימ ,דנַאלָאה
 ,םירחוס עסיורג עריא ןענידַאב וצ רעטעלב-סעיינ ןבעגסױרַא ןופ טרּפ ןיא
 "עג זיא ,לדנַאה ןשידנעלָאה ןיא וויטקַא ןעוועג ןענייז ןדיי ליפיוו ףיוא ןוא
 ירפ ױזַא ןעניישרעד ןביױהנָא ןלָאז ןטרָאד זַא ,ךעלריטַאנ יװ רעמ טינ ןעוו
 ןוא עשיגָאטסניד , יד --- ,שידיי ףיוא ןעגנוטייצ עטשרע יד ,1686 ןיא יוװ
 ,?ןטנַארוק עש'גָאטיירפ

 ,"ןטקַא  עשימיור יד טניז ,עּפָאריײא ןיא גנוטייצ-גָאט עטשרע יד
 סע .,1709 ןיא ,"טנַארוק , ןעמָאנ ןרעטנוא ,ןָאדנָאל ןיא ןזיוװַאב ךיז טָאה
 ,רעטרעדנוהרָאי עצנַאג ןטרַאװ וצ עסערּפ רעד ןעוועג טרעשַאב רעבָא זיא
 ַא ןופ גנודניפרעד סגינעק ךירדירפ ןוא גנודניפרעד-קורד רעד ןשיוצ
 -שייל ןסָאמ עסיורג ןענידַאב טנעקעג ןבָאה ןעגנוטייצ רעדייא ,קורד-ףמַאד

 רעמ ןקורדּפָא טנעקעג טינ גנוטייצ-גָאט עטסערג יד טָאה 1800 זיב .רענ
 ןגעלפ רעטעברַא-קורד יד םגה ,ןרַאילּפמעזקע 2,000 ןופ עגַאלפיוא ןַא יו
 סָאװ ,קורד-ףמַאד עטשרע יד ךיוא .תעל-תעמ ןיא העש 12 וצ ןטעברַא

 ןקורד טנָאקעג טינ טָאה ,ןָא 1811 ןופ טצונַאב טָאה "סמייט , ןָאדנָאל יד
 זיב עגַאלפיוא ןַא .העש ַא ןיא --- טייז ןייא ףיוא רעטעלב 1,100 יו רעמ
 יד ןעוו ,ןַאד רָאנ ךעלגעמ ןעוועג טלָאמעד ךיוא זיא ןרַאילּפמעזקע 0

 ןיא קורד םייב טעברַאעג תעל-תעמ ןצנַאג ַא ןבָאה רעטעברַא עטסקנילפ
 עקיטציא יד זיב סערּפ-ףמַאד רעקידטלָאמעד רעד ןופ .סעיטרַאּפ ייווצ
 רעד ןופ ןרַאילּפמעזקע 28,000 וצ סיױרַא ןפרַאװ סָאװ ,ןסערּפ-עיצַאטָאר

 !גנַאג ַא ךימ גלָאפ זיא --- העש ַא ןיא גנוטייצ רעקיטייז-16 רעטסערג

 -שירטקעלע ענױזַא רעקילדנעצ וצ ןצונַאב ןעגנוטייצ עסיורג יו ױזַא ןוא
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 סָאװ ןסערּפ רעקילדנעצ יד ץוח ַא לָאמַא טימ ןסערפ-קורד ענעבירטַאב
 רעשמ ךיז רעווש טינ זיא ,וורעזער ןקידנעטש ןיא ןבָאה ןעגנוטייצ עסיורג
 -רָאפ טזומעג ןבָאה סע סעיצולָאװער עשינכעט עלַאסָאלָאק ערעסָאװ ןייז וצ

 -ודָארּפ וצ ןרָאװעג ךעלגעמ זיא סע רעדייא ,ןיײלַא ןזעוו-קורד ןיא ןעמוק
 -- ךעלגעט ןטייז 60 זיב רעטעלב-גָאט רענַאקירעמַא עקיטציא יד ןריצ
 .ךָאװ ןיא געט 7 עלַא סעגַאלפיוא עקינָאילימ ייווצ ןוא ןבלַאהרעדנָא ןיא

 ןיילַא ןסערּפ-קורד ןופ גנולקיװטנַא רעד טימ זַא ,ךיז טייטשרַאפ
 טלָאװ קיטייצכיילג ןעוו ,ןעוועג ךעלגעמ טינ ןעגנוטייצ עקיטנייה יד ןטלָאװ
 -ַאסָאלָאק רעד .ןישַאמ-ץַאז יד ןרָאװעג טמָאקלופרַאפ ןוא ןדנופרעד טינ
 "ןיברַאפ עכעלשטנעמ ןופ ןטיבעג עלַא ףיוא ןעגנודניפרעד ןופ שרַאמ רעל
 "עט ןופ ,ןַאלּפָארע ןזיב ןענַאבנזיײא ןופ ,טלעוו רעצנַאג רעד רעביא ןעגנוד
 ןצנַאג ןטימ םענייאניא ,עיזיוועלעט זיב --- ָאידַאד ,ןָאפעלעט ,ףארגעל
 -געמ טָאה ,עסערּפ-גָאט רעד ןופ עיצקודָארּפ רעד ןופ סערגָארּפ ןשינכעט
 -גנולייוורַאפ ,עיצַאמרָאפניא רעלַאסָאלָאק רעקיזָאד רעד זַא ,טכַאמעג ךעל
 -נע עקידנעטש יד ןופ סעצָארּפ ןופ ןײטשּפָא טינ לָאז טַארַאּפַא-ריפנָא ןוא
 ןצנַאג םעד ייב .טפַאשלעזעג רעכעלשטנעמ רעצנַאג רעד ןיא ןעגנורעד
 ןטלַאהוצנייא ןזיוװַאב ךיוא ןזעוו-סגנוטייצ סָאד רעבָא טָאה סקואוו ןשינכעט
 ָאד ןפרַאד .עּפָאריײא ןיא רקיע רעד ,סעיצידַארט עכעלרעניא עסיוועג
 -ַאב ןבָאה ייז יו ,סעיצידַארט עקיזָאד יד ךיוא ןרעוו טריציקס רַאפרעד
 ןעגנוטייצ עשידיי יד ךיוא רָאנ ,עסערּפ ענײמעגלַא יד זיולב טינ טקריוו

 | .עקירעמַא ןיא
 ןופ דָאירעּפ םעד זיב "ןטקַא , עשימיור יד ןופ ,ןטייצ עטלַא יד ןופ

 -ידָאירעּפ ערעדנַא ןוא ןעגנוטייצ ןענייז ,עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעד
 סָאװ ןשטנעמ ןופ רעדָא תוכולמ ןופ ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא ןטפירש עש
 "רָאג ןבָאה ךריק ןוא הכולמ .,דנַאטש ןשירחוס ןרעכעה םעד טנידַאב ןבָאה
 ערעייז ןיא ןעוועג זיא סע .ןענעייל ןענעק לָאז ןומה רעד זַא ,טלָאװעג טינ
 ןופ גנַאג ןגעוו ןסיוו ליוו קלָאפ עטסָארּפ סָאד סָאװ ץלַא זַא ,ןסערעטניא

 -טימרַאפ רעד ךרוד זיולב ןייגרעד ןומה רעד לָאז ,זיא סע ואוו ןעגנוריסַאּפ
 רעבָאהטכַאמ יד ןשיווצ וליפַא ןשטנעמ עטנרעלעג עטלייצעג יד ןופ גנול

 רעייז סלַא טכַארטַאב ןעוועג טלָאמעד זיא ןסיוו ליפוצ .עכעלטסייג יד ןוא
 -טכַאמ ערעייז דצמ ייס ,רעשרעה יד דצמ ייס ,קלָאפ ןרַאפ ךעלדעש
 ,ךריק רעד ןופ םיפתוש

 -נָאק רעקיזָאד רעד זיא טסנוק-קורד רעד ןופ גנודניפרעד רעד זיב
 ןבָאה טײלעמירָא ענעטלעז זיולב .גנירג ןעמוקעגנָא ןומה ןרעביא לָארט
 ןוא עיצקעטָארּפ רעד ןָא ,ןביירש ןוא ןענעייל ךיז ןענרעלוצסיוא ןזיװַאב
 -סקלָאפ עטלייצעג יד .ןסַאלק "ערעסעב , יד ןופ ןשטנעמ ןופ החגשה

 עּפַאנק טַאהעג ךיוא ןבָאה ,ןענעייל טנעקעג טרָאפ ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ
 -ידָאירעּפ ןופ ןרַאילּפמעזקע רעדָא רעכיב ךיז ןפַאשרַאפ וצ ןטייקכעלגעמ
 רעד טימ טװמעג טָאה עיּפָאק רעדעי סָאװ םעד תמחמ .,ןטפירש עש
 ןעוועג ןטפירש עשידָאירעּפ ןוא רעכיב ןענייז ,ןרעו ןבירשעגרעביא טנַאה
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 ןופ םוקפיוא ןכָאנ .טייל עמירַא רַאפ לקיטרַא-סוסקול רערעייט וצ ַא
 -עלגנעגוצ ןוא רעלעוװלָאװ ליפ ןרָאװעג ןטפירשטייצ ןיוש ןענייז יירעקורד

 ןצבק רעדעי זַא ,קיליב יוזַא ןעוועג טינ ץלַא ךָאנ רעבָא ןענייז ייז .רעכ
 -ידיי ךענעגייא רעזדנוא ןופ .,ןפַאשוצנייא ייז ןעניגרַאפ ןענעק ךיז לָאז
 ,עּפָאריײא לָארטנעצ ןוא חרזמ ןופ ךעלטעטש עניילק יד ןיא הביבס רעש
 "נוה ייווצ ערעסָאװ ףיוא ןעוועג זיא עגַאל עשימָאנָאקעילַאיצָאס יד ואוו
 רעטלקיװטנַא רעמ רעד טימ ךיילגרַאפ ןיא קילעטשרעטניה רָאי טרעד
 רָאנ טנָאקעג טָאה טַאלב ַא ףיוא ךיז ןרינָאבַא זַא ,רימ ןסייוו טלעוו-ברעמ
 טגעלפ טייקכעלנעזרעפ עטריגעליווירפ ַאזַא ,שטנעמ רעכעלגעמרַאפ ַא
 -יװ-ץלַא , ןוא רעטנרעלעג רעסיורג סלַא ןרעוו טכַארטַאב רעטפָא רַאפרעד
 -רעדרעביא טפָא טגעלפ טנענָאבַא רעד .עטנַאקַאב ןוא םינכש ייב "רעס
 ימ יד ןעמענ וליפַא ךיז רעדָא ,טנעיילעג טַאלב ןיא טָאה רע סָאװ ,ןלייצ
 ןייז ןופ "ךעלקיטש , עװַאקישט יד עטנעָאנ ענייז רַאפ ןענעיילוצרעביא
 -יפַא טפָא ,טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ רעקילדנעצרָאי עטצעל יד ןיא .,גנוטייצ
 עטרעלקעגפיוא רעמ רעבָא עכעלגעמרַאפ קיניײװ ןגעלפ ,רעטעּפש טעה ול
 ,גנוטייצ ַא ףיוא ןרינָאבַא ךיז טרעפעבלַאז ןוא טירדעבלַאז םיתכ-ילעב
 ךעלטנירג ױזַא טגעלפ ןוא טנַאה-וצ-טנַאה ןופ ןייגרעביא טגעלפ טָאלב ַאזַא
 עטצעל יד ייב ןטישעצ ןביױהנָא ךיז טגעלפ ריּפַאּפ סָאד זַא ,ןרעוו טצונעג
 -רעדָאמ םעד ןופ בייהנָא ןופ טייצ רעד ןופ ןדיי-טינ עמירָא ייב .רענעייל
 טלעפעג טָאה ,טרעדנוהרָאי ןט18 ןופ לעוװש ןפיוא ,דָאירעּפ-גנוטייצ םענ
 טנעקעג גנַאל רעבָאהטכַאמ יד ןבָאה .טַאלב ַא ךָאנ רעגנוה רעקיזָאד רעד
 ןַא ןייז שיטקַאפ לָאז יז ,בצמ ַאזַא ףיוא עסערּפ עקידנעמוקפיוא יד ןטלַאה
 ,לדנַאה-סיורג ןוא ךריק ,הכולמ ןופ ןרענידַאב ןוא טנעמורטסניא

 רעביירש יד ןעוו ,ןָא "ןטקַא , יד ןופ סעיצידַארט-עסערּפ עטלַא יד וצ
 ןעוועג ןענייז ןבַאגסיױא עשידָאירעּפ ןוא ןעגנוטייצ ןופ ןרָאטקַאדער ןוא
 -נָא םייב ,רעטעּפש רעבָאהטכַאמ יד ןבָאה ,רעניד-הכולמ עלענָאיסעּפָארּפ
 ןלָארטנָאק-רוזנעצ עגנערטש טריפעגנייא ךיוא ,טסנוק-קורד רעד ןופ בייה
 ןוא תועידי "עכעלרעפעג , ידכ ,סױרַא קורד ןופ טייג סָאװ ץלַא רעביא
 -נָאק עניױזַא טימ .ןרעוו טײרּפשרַאפ טינ ןלָאז ןעקנַאדעג "עשיסרוקיּפא,
 -ןטנענָאבַא רעייז טימ טפַאשטנַאקַאב רעטוג רעד ייב ,ןביוא ןופ ןלָארט
 עסערּפ רעד רַאפ רעביירש ןוא ןרָאטקַאדער ,רעבעגסױרַא יד ןבָאה ,זיירק
 רעייז טנידַאב ייז ןבָאה רַאפרעד .ןענייז ןטנעילק ערעייז רעוו טסואוועג
 -ערעצ-ףיוה ,ןלעפַאב-הכולמ ןגעוו תועידי טימ טשרקיע רעד עירעפירעּפ
 -ַאנ עשילרעטסיוא ןוא סעימעדיּפע ,תומחלמ ,ןטקַא עזעיגילער ,סעינָאמ
 ןוא תושעמ עװַאקישט עשירעלייוורַאפ ערעייז וליפַא .ןעגנוניישרעד-רוט
 ערעייז ןלעפעגליואוו ןלָאז ייז ,טיירגעגוצ ױזַא ןעוועג ןענייז ןענָאטעילעּפ
 טינ לָאמַא רעטעלב עסיוועג ןגעלפ ןוא ."רענעייל עטנרעלעג ןוא עבושח;
 ןיא וליפַא .ךַאװ רעד ףיוא ןרָאזנעצ יד ןענַאטשעג ןענייז ,טַאטש ןטיהּפָא
 ,רעבעגסיױרַא ,סרעקורד ןפרָאװעג 1761 ןיא ןעמ טָאה דנַאלגנע ןרעיירפ
 ןגעק דניז רַאפ שינעגנעפעג ןיא ןעגנוטייצ ןופ רעביירש ןוא ןרָאטקַאדער
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 -רַאפ ַאזַא ןגעק םרַאיל ַא ןביוהעגפיוא טָאה עיציזָאּפָא יד ןעוו .גינעק םעד
 -נַארַאג ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא סָאװ ,טייהיירפ-טרָאװ ןופ גנוקיטלַאװג
 גינעק רעד טָאה ,עיצוטיטסנָאק רענעבירשעגמוא רעשילגנע רעד ןופ טריט
 רעד ףיוא ןעמיוצ עלַאגעל עטשרע יד טכַארטעגוצ ןרָאטסינימ ענייז טימ
 ןרַאפ ,"גנודמיולרַאפ , ןגעק ןצעזעג עירעס ַא ךרוד ,דנַאלגנע ןיא עסערּפ
 רַאפ םתס ןוא ,"תודוס-הכולמ, עקיטכיוו ןופ "ןסערעטניאידנַאל , ןופ ץוש
 רעכיז טכַאמ יד טָאה ךיירקנַארפ ןיא .,"גנונעדרָא ןוא ץעזעג , ןטלַאהפיוא
 ןיא ןטפירש עשידָאירעּפ ןוא ןרושָארב עלענָאיציזַאּפָא יד טניושעג טינ
 -ָארייא ןופ רעדנעל ערעדנַא עלַא ןוא דנַאלשטיײיד ןיא .טרעדנוהרָאי ןט8
 ױזַא ןרָאי עט1848 יד זיב ןטפירשטייצ ןוא ןעגנוטייצ יד ךָאנ ןענייז עּפ

 -רָאפ ןענייז ןטרָאד זַא ,טנעה "עטוג , ןיא ןענַאטשעגנײא קידנעטשלופ
 ,ןפָארטש-רוזנעצ ןופ ןלַאפ ענעטלעז ןרָאװעג טנכייצ

 טכַאמ-ןענָאברוב יד טקנעװשעגּפָארַא טָאה עיצולָאװער יד ןעוו טשרע
 רעביא ןטָאּפסעד עלַא ףיוא קערש ַא ןפרָאװעגנָא טָאה ןוא ךיירקנַארפ ןיא
 ןוא ךעלטעלב עלענָאיציזָאּפָא ײלרעלַא ןעמוקעגפיוא ןענייז ,עּפָאריײא ץנַאג
 ךיירקנַארפ ןיא עקַאט רקיע רעד ,רעדנעל ליפ ןיא ןטפירשטייצ וליפַא
 עיירפ עקיזָאד יד .ןגער ןקידנשירפרעד ַא ךָאנ ךעלמעווש יו --- ,אפוג
 טָאה עיצקַאער עשינָאעלָאּפַאנ יד .עצרוק רעייז ַא ןעוועג רעבָא זיא טייצ
 ןוא ךיירקנַארפ ןיא זיולב טינ טרָאװ ןטקורדעג ןעיירפ םוצ ףוס ַא טכַאמעג
 טײרּפשעגסױא טכַאמ ןייז טָאה ןָאעלָאּפַאנ עכלעוו רעביא ,רעדנעל יד ןיא
 .טײקיגנעהּפָאמוא רעייז ןטלַאהעגנָא ןבָאה סָאװ ,תונידמ ענעי ןיא ךיוא רָאנ
 ןקילײה , ןופ עיצקַאער ערעגרע יד ןעמוקעג זיא ,הלּפמ סנָאעלָאּפַאנ ךָאנ
 טייהיירפ-עסערּפ ןופ ךעלקערב עטצעל יד ןענייז .עפָאריײא ןיא "ץנַאילַא
 -יפיפ עלַא ואוו ,דנַאלגנע ןיא ץוח ַא ,ןדנואוושרַאפ טייצ ערעגנעל ַא ףיוא
 -יירפ-טרָאװ יד ןפַאשּפָא ןצנַאגניא ןזיוװַאב טינ טרָאפ ןבָאה ןצעזעג עק
 ,טריטנַארַאג טָאה *ַאטרַאקיַאנגַאמ,, יד סָאװ ,ןטייה

 -48 יד ןיא עּפָאריײא ןיא גנורעדורפיוא ערענָאיצולָאװער יד טשרע
 -גנע ןיא סנָאינוי-דיירט עשירענָאיּפ יד ןופ גנוקיטסעפַאב יד ןוא ןרָאי רעק
 טעמכ ןיא עסערּפ ערעיירפ ַא ןבעל םוצ ןפורעגסיורַא רעדיוו ןבָאה דנַאל
 ןוא םזילַארעביל ןטכע ַא ןופ ןעניגַאב םענעי םורַא .רעדנעל ברעמ עלַא
 רעפיט ַא ןעמוקעגרָאפ זיא גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצָאס ַא ןופ ןבייהנָא יד
 ןבָאה סע .רעבָאהטכַאמ יד ןוא ןזעוו-סגנוטייצ ןשיווצ דנוב םעד ןיא סיר
 -סינָאינוי-דיירט ןוא ןטפירשטייצ עשיטסילַאיצַאס ןעניישרעד ןביוהעגנָא
 םעד ןעניד וצ עבַאגפיוא יד טלעטשעג ןפָא ךיז ןבָאה סָאװ ,רעטעלב עשיט
 רעד ןיא גנונעדרָא רעקידרשוי רעמ ַא רַאפ ףמַאק ןיא ןומה םענשַאּפערָאה
 .טפַאשלעזעג

 רעיירפ ַא ןופ ןרענָאיּפ יד רַאפ געוו רעד ןעוועג רעבָא זיא רעווש
 זיא ,ןָאטפױא טנעקעג טינ ןבָאה רוזנעצ ןוא טכַאמ סָאװ .עסערּפ-סקלָאפ
 -ַאמ רעד ךרוד ןרָאװעג טכיירגרעד ןטנעמעלעיטכַאמ יד רַאפ טקערידמוא

 םלוע-רעטעברַא רעטיירב רעד .רעטעלב עקיזָאד יד ןופ טיונ רעלעירעט
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 -טנעמַאנָאבַא עקידנעטש ןבעגוצסיוא ךיז ןעניגרַאפ וצ םירָא וצ ןעוועג זיא
 -- רעגרע ךָאנ זיא סָאװ ןוא ,ןטפירשטייצ ענעגייא ףיוא ןליפַא רעטלעג
 -טייצ יד ןענעייל טנעקעג טינ טושּפ טָאה ןומה ןופ טייהרעמ עטסערג יד
 רענעי םורָא .גנוקיטומרעד ןוא טסיירט טכַארבעג ייז ןבָאה סָאװ ,ןטפירש
 -עגנואווצעג ַא רַאפ ףמַאק רעסיורג רעד ןביוהעגנָא טשרע ךיז טָאה טייצ
 עזַאב עטיירב רָאג יד ןפַאשעג רעטעּפש טָאה סָאװ ,גנודליב-סקלָאפ רענ
 רעטרעדנוה ןוא רעקילדנעצ ןטיירגוצ ךרוד ,עסערּפ רעצנַאג רעד רַאפ
 .רענעייל עיינ ןענָאילימ

 ןומה םעד טנרעלעגסיוא רעבָא טָאה גנודליב-סגנַאװצ ענײמעגלַא יד
 ןסיוו ליפוצ ןייק .ןביירש לסיב סָאד ןוא ןענעייל עשינַאכעמ סָאד זיולב
 עירפ יד ןיא ןבעג טנעקעג טינ רעדניק-סקלָאפ יד ןלוש-בייהנָא יד ןבָאה
 ןענרעל סָאד ןפרַאװאוצקעװַא ןבירטעג ייז טָאה טיונ יד זיב ,ןרָאי-רעדניק
 טָאה ָאד ןוא ,הסנרּפ רעד ןיא ןרעטלע עמירָא ערעייז ןפלעהוצסיױרַא ןוא
 "גוטייצ יד טרעטשעג ליפ ,בײהנָא ןופ ,עסערּפ רעד ןופ עיצידַארט יד ךָאנ
 -ידנסיוויּפַאנק ןופ םוקילבוּפ ןסיורג םעיינ םעד ךיז רַאפ ןריברעוו ןיא ןעג

 ַא רַאפ ריּפַאּפ ףיוא ןעּפ ַא טימ טריפעג רָאנ טָאה סע רעו .רענעייל עק
 ףיוא ,עסערּפ רעד ןופ רעטסומ םעד ךיז רַאפ טַאהעג ךָאד טָאה גנוטייצ
 -סומ עטלַא עטוג עלַא ןוא .טעוװעדָאהעגפיוא ךיז טָאה ןיילַא רע רעכלעוו
 ךיז ןעמענרַאפ וצ ,ןושל ןשיטנעגילעטניא ןַא ןצונ וצ טריטקיד ןבָאה ןרעט
 -יא יד וליפַא .טלעוו ןוא דנַאל ,טָאטש ןופ םינינע-ללכ טימ רקיע רעד

 רערעיינ ןופ רעפַאש יד ןשיווצ קלָאפ ןטסָארּפ ןופ טניירפ עטסנבעגרעב
 עכייר ןופ טמַאטשעג ןיילַא ןבָאה עסערפ רעטעברַא ןוא רעשיטסילַאיצָאס
 -קַארטסבַא רעד ןעמעוו רַאפ ,ןזיירק עשימעדַאקַא ןופ ,ןסַאלק עלעטימ ןוא

 -ןומה ןופ ןסערעטניא עטסטושּפ יד טלעטשרַאפ טפָא טָאה ללכ רעט
 ןופ ןסערעטניא יד טימ וליפַא ּפָא ךיז טיג סָאװ טַאלב ַא ןוא ,ןשטנעמ
 ענעביוהעג רַאפ טסַאּפ סָאװ ןושל ַא ןיא ןבירשעג ,סַאלק-רעטעברַא ןצנַאג
 ןַא ןופ תוגשה יד ןוא טימעג םוצ טסַאּפעגוצ ןעוועג ןטלעז זיא ,םינינע

 ,טעברַא גָאט ןרעווש ַא ךָאנ ןירעטעברַא רעדָא רעטעברַא
 טָאה רעיײּפָארײא ןופ בושי רעיינ רעד ואוו ,עקירעמַא-ןופצ ןיא זיולב

 רעטסָארּפ רעד ןזיא ,טפַאשלעזעג ערעיירפ ַא טלעטשעגפיוא ירפ רָאג

 עסערּפ רענַאקירעמַא-דרָאנ יד זַא ,ןסחי ַאזַא ןרָאװעג ךיג שטנעמ-סקלָאפ
 ךיז טָאה יז .קלָאפ ןטושּפ ןופ ןירענידַאב יד ןרָאװעג ןָא בייהנָא ןופ זיא
 ןטייקיאייפ-סמַאנפיוא יד וצ ןוא קַאמשעג םוצ טסַאטעגוצ ןטסעבמוצ ךיוא
 -רעביא עּפָארײא טָאה רעטעּפש טשרע .ןסַאמ-רענעייל עטסטיירב יד ןופ
 ןבָאה סָאװ ,ןצכעריפ"-סגנוטייצ עטסעיינ עמַאס יד עקירעמַא ןופ ןעמונעג
 רעד ןופ סעיצידַארט ענעמונעגנָא יד טימ טנכערעג טינ רָאג טעמכ ךיז
 .טלעוו רעטלַא רעד ןיא עסערּפ
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 ןיא ,עקירעמא-ןופצ ןופ ןגערב יד ייב םושי רעדנַאלגנעדײינ רעד
 ,ןָאטטָאב לטעטש ןיא ןעוו ,טלַא רָאי 80 יו רעמ סעּפע ןעוועג זיא ,4

 -קַאז-ָאלגנַא רעד ןופ עילָאּפָארטעמ עטשרדע יד ןרָאװעג רעטעּפש זיא סָאװ

 "רע סָאד ןעניישרעד ןביױהעגנָא טָאה ,טלעוו רעיינ רעד ןיא רוטלוק רעשיס
 ְךָאנ טָאה ןָאטסָאב ."רעטעליסוינ ןָאטסָאב , טַאלבנכָאװ עקידנעטש עטש
 -רעױּפ-שירענָאיּפ טנזיוט רָאּפ יד רַאפ ךעלטעלב עקילעפוצ טַאהעג רעירפ

 "רעטעל-סוינ , ןטימ רעבָא ,הביבס רעד טימ לטעטש ןופ רעניואוונייא עש
 רעקידנעטש ַא רַאפ ןייטשלקניוו רעטשרע רעד ןרָאװעג טגיילעג ָאד זיא

 | .עסערּפ רעשידָאירעּפ
 טריפעגנָא ,טנגעג-זדלעפ רעטומילּפ ןופ בושידןרענָאיּפ רעצנַאג רעד

 ךָאנ זיא סָאװ ,טּפַאשלעזעג עיצַאזינָאלָאק-"יעב סטעזושטעסַאמ , רעד ןֹופ
 -ורפ ןופ ןענַאטשַאב ,טסואוװוַאב יו זיא ,ןרָאװעג טעדנירגעג דנַאלגנע ןיא
 ןעגנוגלָאפרַאפ ןופ ןפָאלטנַא ןענייז סָאװ ,ןטנַאטקעס עשיטנַאטסעטָארּפ עמ

 ןכעלטסירק-"ןייר, רעייז ןטיהּפָא ןענעק וצ ידכ ,םייח רעטלַא רעד ןיא
 -רעמ יז ןענייז םעד ץוח ַא .טריטקיד ייז טָאה ןסיוועג ועייז יו ,ןביולג
 סָאד .םימעט עשימָאנָאקע בילוצ םייה רעד ןופ קעװַא ךיוא ייז ןופ עטס
 -רֶא רעלַאדַאעפ רעטלַא רעד רעטנוא רעקרעװטנַאה ןוא םירעיוּפ ןופ ןבעל

 -יטכרָאפ-סטָאג עטסמורפ יד רָאנ .,ןלאפעג רעווש וצ ייז ףיוא זיא גנונעד
 קרַאטש ןעוועג טינ ןענייז ,תונובשח עשימָאנָאקע יד טימ םענייאניא ,טייק
 ןכָאנ טקנעבעג ןבָאה סָאװ ,"רעצעה עשירַאנ , יד ןליטשוצנייא ףיוא גונעג
 רדסכ ןבָאה םייה רעטלַא רעד ןופ רערעדנַאוװרעביא עשירפ .דנַאלרעטומ
 ןבעל ךעליירפ ַא ןופ ןסורג ערעייז טימ טפַאשקנעב עקיזָאד יד טזיײּפשעג

 גנַאל-טייצ ַא זיא סָאװ ןבעל ַא :הנידמ רעטרעקלעפַאב-טכידעג רעד ןיא
 רעיינ רעד ףיוא סעינָאלָאק עשירענָאיּפ יד ןיא ןכיירגרעד םוצ טינ ןעוועג
 גנַאל םישדח ןטרַאװ דלודעגמוא רעטסערג רעד טימ ןעמ טנגעלפ .דרע

 עשירפ טכַארבעג טָאה סָאװ ,ףישילגעז רעקידנעמוקנָא רעדעי ףיוא
 רעטלַא רעד ןופ העידי עטסדנימ רעדעי .דנַאלגנע ןופ ווירב ןוא ןשטנעמ
 ַא רעדָא דיחי ַא וצ וירב ַא .ןענח רעטנזיוט ןגָארקעג ָאד טָאה םייה
 -טַאלב ַא ,םיבושי עצנַאג ןופ םוטנגייא סָאד ןרָאװעג ךיילג ָאד זיא החּפשמ
 ,טכארבעגטימ וצרעהַא טָאה זָארטַאמ רעדָא ןַאטיּפַאק ַא סָאװ ,גנוטייצ
 עטסקרַאטש סָאד וליפַא זיב ,גנַאל ױזַא טנַאה-וצ-טנַאה ןופ ןייג טגעלפ

 .ןרעוו ןטָאשעצ טגעלפ טרעדנוהרָאי ןט18 ביײהנָא ןוא ןט17 ףוס ןופ ריּפַאּפ
 ןעגנוטייצ רעקינייו ךָאנ ןוא ווירב קיצניו ןעגנערב ןפיש ןגעלפ טפָא
 ענעמוקעגנָא יד ןופ ןסורג יד טימ ןלעטשנדירפוצ ןזומ ךיז ןעמ טגעלפ
 ערעשירפ ַא זיב ,טסעג עבושח רעייז ןעוועג ָאד ןענייז סָאװ ,ןטנַארגימיא
 עקידויעדיײרַאב .עּפָאריײא ןופ ןעמוקעגנָא זיא רערעדנַאװרעביא עיטרַאּפ
 וִצ םישודיח גונעג טַאהעג דימת ןבָאה סָאװ ,ןזָאױטַאמ ןוא ןענַאטיּפַאק
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 טּפָאטשעגנָא סעקינבושי עגיה ןופ ןגעלפ ,סעזייר-םי ערעייז ןופ ןלייצרעד

 ןגעלפ ייז זיב ,סנפַאה יד ייב סעמשטערק יד ןיא ןרעוו ןעקנורטעגנָא ןוא

 .ןריר טרָא ןופ ןענעק םיוק ךיז

 ,ןשטנעמ עטנרעלעג ןעוועג ןָא ביײהנָא ןופ ןענייז בושי ןגיה םעד ןיא

 רעבָא ייז ןענייז .עסערּפ עשידָאירעּפ ַא ןפַאש טנעקעג ןײלַא ןבָאה סָאװ

 טָאהעג ָאד ןבָאה סָאװ ,טייל עמורפ ױזַא רעדָא ,עכעלטסייג ןעוועג עלַא

 ןפלעה ןוא גנונעדרָא עכעלכריק עטסעפ ַא ןלעטשנייא םייב ןָאט וצ גונעג

 ןענייז ייז :סעינָאלָאק-ןרענָאיּפ יד ןיא "םורפ ןוא טוג , ןייז םלוע םעד

 יז ידכ ,רעדניק יד רַאפ סעלוש ןענעפע טימ ןעמונרַאפ קרַאטש ןעוועג

 טנייה ;הביבס רעוװיטימירּפ רעגיה רעד ןיא ןרעוו טבערגרַאפ טינ ןלָאז

 םוצ רענַאידניא עקיטרָא יד ןרעקַאב וצ ןטעברַא רעווש טזומעג יז ןבָאה

 יד ןופ ןצכעריפ עשירענידנצעג "ענעברָאדרַאפ , יד ידכ ,םוטנטסירק

 ןכעלטסירק ןופ טנגוי עסייוו יד ןריפּפָארַא טינ הלילח ןלָאז עקיטיוה-טיור

 סָאװ ,ןסַאּפַאז-ריּפַאּפ ,סנטסַאקיץַאז עטשרע יד זַא ,ךיז טייטשרַאפ .געוו

 "טסייג יד ןבָאה ,עקירעמַא ןייק ןרָאװעג טכַארבעג ימ רערעווש טימ ןענייז

 .עקיטכיוו ענױזַא רַאפ ךעלסילשסיוא טדנעוװרַאפ טייל עמורפ ןוא עכעל

 -ושל עשינַאידניא לָאצ ַא ףיוא רעכיב-טעבעג ןוא סלביב ןקורד יו ,ןקעווצ

 ןבילבעג זיא .טנרעלעגסיוא ךיג ךיז ןבָאה ןרענָאיסימ עמורפ סָאװ ,תונ

 ךיז טנעקעג טָאה סָאװ ,עיצַארטסינימדַא עלַאינָאלַאק עקידנסקַאוװ יד זיולב

 טכַאמ עלַאינָאלָאק יד רעבָא טָאה ,ןטפירשטייצ ןבעגסױרַא טימ ןעמעגרַאפ

 -וצנייא יוװ ,ןגרָאזַאב וצ ןכַאז ערעכליכב גונעג ָאד טַאהעג טייצ עטשרע יד

 ןטלַאהסיוא ןוא ןלַאפנָא-רענַאידניא עגנולצולּפ ןגעק ץוש םעד ןענעדרָא

 "עוו ייב ,םיטבש עקיטיוה-טיור עשירעגירק-רעמ יד טימ תומחלמ עצנַאג

 ַא עקַאט רָאנ ,ביור רַאפ לטימ ַא זיולב טינ ןעוועג זיא גנוריפ-גירק ןעמ

 | ,טרָאּפס רעלַאמרָאנ
 זיא סעינָאלָאק עשירענָאיּפ יד ןופ ןבעל סָאד ןעוו ,רעטעּפש לסיבַא

 -ַאעדיא-זעיגילער עטשרע יד ןופ רעטרע יד ןבָאה ,רערעכיז ןעוועג ןיוש

 ןטסירויטנַאװַא ןעמענרַאפ ןביוהעגנָא עקירעמַא ןיא סרָאנרעװַאג עשיטסיל

 "נָא ָאד ןרָאװעג טקישעג דנַאלגנע ןופ ןענייז סָאװ ,סרָאטַאטַאולּפסקע ןוא

 ןוא םײהַא ןעמוקקירבצ ןענעק יז ןלָאז םעד ךָאנ ןוא סנגעמרַאפ ןביילקוצ
 ּפיט םעד-טָא ןופ ןרָאטַארטסינימדַא יד .םיתב-ילעב עטיירב ןטרָאד ןרעוו

 רעטלַא רעד ןופ רעריגער יד ןָאטוצכָאנ ןגעלעג טינ ןעניז ןיא רָאג זיא

 -עּפ ַא ןענַאטרעטנוא-סעקינבושי ערעייז רַאפ ןלעטשוצפיוא ןוא טלעוו

 רעד רַאפ זיא הער רעקילייװטייצ רעקיזָאד רעד ןופ .עסערּפ עשידָאיר

 יד יוז ױזַא .הבוט ַא ןעמוקעגסיורַא רעטעּפש גנורעקלעפַאב רענַאקירעמַא

 טעדנירגעג טינ ןבָאה ,ךריק יד ןוא סרעריגער יד ,טייל "ערעסעב , עגיה

 יד ןופ סעיצידַארט יד ןטלַאהפיוא ןָא ביײהנָא ןופ לָאז סָאװ ,עסערּפ ןייק

 ןבילבעג ָאד ײרעבעגסױרַא-טגנוטייצ ןופ דלעפ סָאד זיא ,סרעבָאהטכַאמ !

 ."רקפה ,
 -עגוצ ךיוא טייהיירפ-עסערּפ רערעטיירב ַא ןופ לרוג רעד טָאה דָארג
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 "ורד עטשרע עגיה יד סָאװ ,טימרעד רעניואוונייא רענַאקירעמַא יד טניד
 "וטיטסניא-הכולמ עקיטרָא יד - .הסנרּפ ןיא טקירדעג ןעוועג ןענייז סרעק
 םירחוס עגיה .טעברַא-קורד קיניײװ רעייז ןיא טקיטיונעג ךיז ןבָאה סעיצ
 בושי ןשיסקַאזדָאלגנַא ןופ רָאי טרעדנוה עטשרע יד ןופ ךשמ ןיא ןענייז
 טשרעביל ןבָאה עכעלטסייג יד וליפַא .ןקורד יד ןיא ןדנוק עּפַאנק ןעוועג
 "עב ןוא ערעטלע יד ןופ רעכיב-טעבעג ןוא סלביב עשילגנע טלעטשַאב

 רעד ףיוא ךיז ןזָאלרַאפ וצ רעדייא ,דנַאלגנע ןיא ןקורד עטנדרָאעגנייא"רעס
 -ןייא סרעקורד עגיה יד זיא .,ןקורד עקילעזמערָא עגיה יד ןופ גנונידַאב
 תועידי ערעטלערַאפ ןקורדרעביא טימ הסנרּפ יד ןרַאּפשוצרעטנוא ןלַאפעג
 ןוא ךעלטעלב עשירפ עגיה ףיוא ןעגנוטייצ ענעמוקעגנָא עטלייצעג ןופ
 ,םלוע ןקיטשרוד םעיינ םוצ ךעלטעלב עקיזָאד יד ןפיוקרַאפ

 ,ןָאטסָאב ןיא ןענישרעד זיא ןימ ןקיזָאד םעד ןופ לטעלב עטשרע סָאד

 םענעביוהעג ץנַאג ַא טַאהעג טפירש עקיזָאד יד טָאה לוטיט ַא 1699 ןיא
 לטעלב עטקורדעג טייז ןייא ףיוא סָאד טָאה טגָאמרַאפ רעבָא ."סעייג , ---
 ַא ףיוא זיא סָאװ ,טַאלב רענָאדנָאל ַא ןופ תועידי עטערעטלערַאפ עכעלטע
 סָאד זַא ,סיוא טויוז ,רעירפ ןכָאװ טימ ןרָאװעג טכַארבעג ףיש-לגעז
 ,ןיוש ןבָאה סרעקורד לָאצ ַא תמחמ ,שזַאריט ןטוג ַא טַאהעג טָאה לטעלב
 ןבָאה ןרוּפש ענייק םגה ,ןבעגעגסיױרַא ךעלטעלב ענױזַא ,טייצ-וציטייצ ןופ
 ,1704 ןיא ,רעטעּפש רָאי 8 טימ טשרע .,ןזָאלעגרעביא טינ ךיז ךָאנ יז
 ןבעגסױרַא ןביױהעגנָא ,לעבּפמעק סמיישזד ,רעקורד רענָאטסָאב רעד טָאה
 לעבּפמעק ."רעטעליסוינ ןָאטסָאב , --- טַאלבנכָאװ עטנַאמרעדנביױא סָאד
 םעד ןָא .ןָאטסָאב ןיא רעטסַאמטסָאּפ ןופ טמַא םעד ןטלַאהעג ךיוא טָאה
 ןלעטשוצוצ טסיזמוא טייקכעלגעמ יד ןבעגעג םיא טָאה סָאװ ,טמָא ןקיזָאד
 "מוא רעד ןיא ךיוא רָאנ ,ןָאטסָאב ןיא זיולב טינ ןטנענָאבַא יד וצ טָאלב ןייז

 עשרעבעגסױרַא ןייז ךיירגלָאפרעד ןריפנָא טנָאקעג טינ רע טלָאװ ,טנגעג
 | .טייקיטעט

 -וָארב םָאיליװ ,רעקורד רענָאטסָאב רעטייווצ ַא טָאה רעטעּפש לסיבַא
 יָאנ םעד ןגָארטעג טָאה סָאװ ,טפירשנכָאװ ַא ןבעגסױרַא ןביוהעגנָא ,רעק
 טזומעג ךיוא רעבָא טָאה רעבעגסױרַא רעיינ רעד ."טעזַאג ןָאטסָאב , ןעמ
 ןיא ,רע טָאה .טַאלב ןייז טימ ןייגנָא ןענעק וצ ידכ ,רעטסַאמטסָאּפ ןרעוו
 ,ןעלבּפמעק ןופ טפַאשרעטסײמטסָאּפ יד ןעמענוצרעביא ןזיוװַאב ןיוש ,7
 -ַאב טינ רעטסַאמטסָאּפ סלַא ןרעקוָארב טָאה ןָאדנָאל ןיא טכַאמ יד רעבָא
 "ורד ןטירד ַא טמַא םעד ןטָארטעגּפָא רע טָאה ,הרירב ןיאב .טקיטעטש

 רענָאדנָאל רעד ייב לזמ רעמ טַאהעג טָאה רעכלעוו ,וַארגסָאמ פיליפ ,רעק
 ןבעגעגרעביא ךיוא רעקוָארב טָאה ,טמַא-טסָאּפ ןטימ םענייאניא .טכַאמ
 טָאה רעטסַאמטסָאּפ רעיינ רעד סָאװ ,*טעזַאג ןָאטסָאב, ןייז ןוַארגסָאמ
 | .ןבעגעגסױרַא עקַאט

 ,קרָאיזוינ ןיא ,דרָאּפדערב םַאיליװ ,רעקורד ַא טָאה טייצ רענעי םורַא
 -עלב-סעיינ ערעקידנעטש ןופ רעבעגסױרַא סלַא טנכייצעגסיוא ךיז ךיוא
 זַא ןעגנולעטשַאב-קורד ערעדנַא ליפיוזַא טַאהעג רעבָא טָאה רע .רעט
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 וירדנע ןוז ןייז .טריסערעטניא טינ םיא טָאה ײרעבעגסױרַא ןופ ןינע רעד
 ךיוא ןטרָאד זיא ןוא עיפלעדַאליפ ןיא טצעזַאב ךיז טָאה סָאװ ,דרָאפדערב
 סָאד טעדנירגעג טָאה ,עינייווליסנעּפ ץנַאג ןופ רעטסַאמטסָאּפ ןרָאװעג
 הכוז טָאה ןוא ןרָאי ליפ טריטסיזקע טָאה סָאװ ,"ירוקריומ , טַאלבנכָאװ
 ןופ ןטפירשטייצ עטסעב יד ןופ ענייא סלַא ןרעוו טנכעררַאפ וצ ןעוועג
 -יארָאפ טינ רעבָא ןענייז סע .עסערּפ רעגיה רעד ןופ דָאירעּפ ןשירענָאיּפ
 ןיא עסערפ ַא ןופ בייהנָא םעד ןופ רָאי קילדנעצ עכעלטע יװ רעמ רעב
 ןעמוקעג ןענייז ןרָאטקַאדער-רעקורד עכעלמיטסקלָאפ יד זיב ,עקירעמַא
 "יטומ עטשרע יד זַא ,ךיז טייטשרַאפ .טכַאמ רעד טימ סױטשנעמַאזוצ ןיא
 עטגָאװעג ערעייז רַאפ ןלָאצַאב רעייט טזומעג ןבָאה ןטסילַאנרושז עק
 טנעמַאדנופ םעד ןגייל וצ ןעוועג הכוז ייז ןבָאה רַאפרעד רעבָא ,םישעמ
 "דע זיא טרָאװ עטקורדעג סָאד ואוו ,עקירעמַא ןיא עסערּפ רעיירפ ַא רַאֿפ
 רערָאג רעד ןופ הנידמ זיא סע רעכלעוו ןיא יוװ ,טמַאצעג רעקינייװ םויה
 | | .טלעוו

 םעד טגיילעג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ יד ןעוועג ןענייז סרעקורד ייווצ
 ןיא ,ןילקניירפ סמיישזד :טייהיירפ-עסערּפ רענַאקירעמַא ןופ ןייטשלקניוו
 ןופ ןעוועג ךיוא ןענייז ייז .קרָאי-וינ ןיא ,רעגנעז .ּפ ןָאשזד ןוא ,ןָאטסָאב
 -ַאדנופ םעד טגיילעג ןבָאה סָאװ ,ןטסילַאנרושז רענַאקירעמַא עטשרע יד

 סָאװ ,םעד ךרוד עסערּפ רעגיה רעד ןופ טײקיטרַאנגיא רעד רַאפ טנעמ
 ןופ תועידי עטרעטלערַאפ רעטעלב ערעייז ןיא ןקורדוצרעביא טָאטשנָא
 עבושח עגיה ןופ תושרד ענדונ ןופ בָאגוצ ַא טימ ,ןעגנוטייצ עשיאייּפָאריײא
 ךיז ןוא תועידי עשימייה ןעגנערב ןביוהעגנָא ןיוש ייז ןבָאה ,עכעלטסייג
 .םינינע עשלהק עקיטרָא טימ ןעמענרַאפ

 -ןכָאװ סרעגנעז , ןייז טימ ןטסָאמרַאפ ךיז רעגנעז טָאה קרָאייוינ ןיא
 עקידנפיול ןגעוו רענעייל ענייז ןרימרָאפניא ףיוא רָאנ טינ (1733) "טָאלב
 -ךעד וליפַא ךיז טָאה רע רָאנ ,ץניװָארּפ ןוא טָאטש רעייז ןיא ןעגנוריסַאּפ
 ןריפנָא לָאז רָאנרעװָאג רעכעלגינעק רעד ױזַא יו ,העד ַא ןגָאז וצ טגעוו
 ןעמוקעג ךיג רע זיא .רעניואוונייא עקיטרָא יד ןופ ליואוו םוצ טכַאמ יד
 סָאװ ,עקילק סרָאנרעװָאג ןטימ ןוא רָאנרעװָאג ןטימ סױטשנעמַאזוצ ןיא
 ןביוהעגנָא טָאה רעגנעז ןעוו ."הּפצֹוח , ַאזַא ןגָארטרַאפ טנעקעג טינ ןבָאה
 יעגנייא רָאנרעװַאג רעד םיא טָאה ,רָאנרעװָאג ןופ ןצכעריפ יד ןריקיטירק
 טרפ םעד-טָא ןיא ,טײרפָאב םיא טָאה ירושזד ַא זיב ,עמרוט ןיא טרַאּפש
 ןופ רעגרע ןעוועג טינ רשפא רָאנרעװָאג רעקרָאי-וינ רעד ךעלטנגייא זיא
 "עג טינ רעבָא טָאה רע .סעינָאלָאק ערעדנָא יד ןיא רעשרעה םירבח ענייז
 -טעלב ערעייז טרילָארטנָאק ןבָאה סָאװ ,ןגעלָאק ענייז ןופ לזמ םעד טָאה
 -ץג םלוע םוצ ןטכילפ ענייז טָאה רעגנעז ."טַאטש ןטלָאה , ןלָאז ייז ,ךעל

 "עג טינ םיא ןעמ טָאה ןעלטימ עכעלנייוועג טימ זַא ,טסנרע ױזַא ןעמונ

 | .ןעמַאצ טנעק
 ךיז טָאה סעינָאלַאק רענַאקירעמַא יד ןופ עסערּפ עכַאװש ןוא עגנוי יד

 ,רָאטקַאדער רעקרָאידוינ ןוװַארב ןופ טייז רעד ףיוא טלעטשעג שירַאדילָאס
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 ןיא ןענישרעד ןענייז ןעגנוגלָאפרַאפ- רעגנעז יד ןגעק ןטסעטָארּפ עקימַאלפ
 -עג טינ טָאה רָאנרעװָאג רעקרָאי-וינ ןופ טנַאה יד ןעמעוו ,ןעגנוטייצ עלַא

 ןלָאז ייז ,סרָאנרעװָאג ערעדנַא ןעגנואווצעג טָאה ףמַאק ןייז .ןכיירג טנעק
 עשידָאירעּפ ןופ סרעבעגסױרַא ןוא ןרָאטקַאדער יד טימ ןייז רעקיטכיזרָאפ
 .סעינָאלָאק ערעייז ןיא ןטפירש

 עקירעמַא ןיא טייהיירפ-עסערּפ רַאפ םוטרעריטרַאמ ןופ לָאערָא רעד
 טסילַאנרושז-רענָאיּפ ןטייווצ ַא ןופ ּפָאק םעד טריצַאב רעירפ ךָאנ טָאה
 -גנעזיינ ןופ עילָאּפָארטעמ רעקיטסייג רעקידנגייטשפיוא רעד ןיא עקַאט
 סנילקנערפ ַאײסָאשזד סרעכַאמ-טכיל ןקיטרָאד םעד .ןָאטסָאב ןיא ,דנַאל :

 ןיא ,החּפשמ-ןילקנערפ רעד ןופ םייה רעיינ רעד ןיא טָאה ,סמיישזד ,ןוז ַא
 "ורד םעד טנרעלעגסיוא ךיז טרעדנוהרָאי ןט18 ןופ ביײהנָא ןיא ,ןָאטסָאב
 ךיז רע טָאה ,לגניי רעזעיציבמַא ןַא ןעוועג רעבָא זיא רע .ךַאפ"רעק
 רעד ןיא טמָאקלופרַאפ ךיז טָאה רע ואוו ,ןָאדנָאל ןייק קירוצ ןזָאלעגקעװַא
 ןָאטסָאב ןייק טרעקעגקירוצ ךיז רֶע טָאה ,1721 ןיא ,רָאי 19 וצ .טעברַא
 סמיישזד זיא רעטסַאמטסָאּפ ןייֵק .יירעקורד רעטַאטשעגסיואדןייפ ַא טימי
 ןַא ןדנירג וצ טרעטשעג טינ םיא טָאה סָאד רעבָא ,ןעוועג טינ ןילקנערפ

 -ןיגנוי רעד .?טנַארוק רעדנעלגנעיייג, ןעמָאנ ןרעטנוא טַאלבנכָאװ ןגייא
 ךיז ןרָאי רענָאדנָאל ענייז ןיא טָאה רעבעגסױרַא-רָאטקַאדער רעייג רעק

 רעד ןיא עסערּפ רעלענָאיציזָאּפָא רעד ןופ טסעמרַאפ םעד טימ טנעקַאב -
 ןיא ,ןעלקיטרַא-טייל ןקורד ןעמונעג ךיז רע טָאה ,טָאטשטּפױה רעשילגנעו
 ,ןרָאטַארטסינימדַא ןופ תולווע ףיוא ןזיװעגנָא זיולב טינ טָאה רע עכלעוו

 "ןכריק עקיטכעמלַא יד ןריקיטירק וצ וליפַא ןטסָאמרַאפ ךיז טָאה רע רָאנ
 -עגנָא ןיוש טָאה לָארטנַאק רעגנערטש רעייז רעטנוא וליּפַא סָאװ ,סרעריפ
 ,בושי ןעמורפ רענַאקירעמַא ןופ לַארָאמ יד ןרעוו עילַאק ןביוה-

 טָאה ,עינָאלָאק יעב סטעזושטעסַאמ רעד ןופ רעטנעצ ַא יו ,ןָאטסָאב
 -עגסױרַא ןבָאה סָאװ ,"םיליכשמ , לָאצ עניילק ַא טגָאמרַאפ טלָאמעד ןיוש
 רעד .עכעלטסייג יד ןגעק ףמַאק ַא ןריפרַאפ וצ טייקכעלגעמ ַא ףיוא טקוק
 "עג זיא עפורג "רעשיסרוקיּפַא, רעניילק רעד ןיא שטנעמ רעטסקיטכיװ

 ןיא עקירעמַא ץנַאג ןיא רעטקָאד רעקיצנייא רעד ,ןָאטלָאד רעטקָאד ַא ןעוו
 -נעלָאה ןוא עשילגנע ןופ ןעמָאלּפיד טַאהעג עקַאט טָאה סָאװ ,טייצ רענעי
 "יּפַא ןבירשעג ןײלַא רעטקָאד רעקיזָאד רעד טָאה .ןטעטיסרעווינוא עשיד
 קשח ןבעגעגרעטנוא ךָאנ טָאה רע ןוא "טנַארוק, ןרַאפ ןעלקיטרַא עשיסרוק
 ןטמירַאב םעד ןגעק ןעמוקסיורַא רעפרַאש ץלַא לָאז רע ,רָאטקַאדער םעד
 "יימ ןָאטַאק --- עינָאלָאק רעדנַאלגנע-יינ רעד ןופ רעקיטַאנַאפכעלטסיײג
 ,עיכרַארעה רעשינַאטירוּפ רעד ןופ רעריפנָא רעד ,רעט

 "עג טינ ,רעקורד ַא ,"קענש; ןגנוי ַא דצמ "הּפצוח,, יד טָאה גנַאל
 *18 ןופ ןרָאי רעקיצנַאװצ בייהנָא יד ןופ ןָאטסָאב ןיא ןטליגּפָא טַאלג טנעק

 ,טייל עמורפ עטוג עלַא ןופ ןעגנוגלָאפרַאפ יד ץוח ַא .טרעדנוהרָאי ןט
 ,עכעלטסייג עטסטבילַאב ערעייז ןופ עדווירק יד ןעמונעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ
 "עוו ןגעק ,טַאר-טָאטש רענָאטסָאב ןטימ םיקסע יד ןעמוקעגוצ ךָאנ ןענייז
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 רַאפ ,ןעלקיטרַא-טייל טימ טקידניזרַאפ ךיז טָאה ןילקנערפ סמיישזד ןעמ
 לַאפוצ רעד .הסיפת וצ ןרָאװעג טּפשמרַאפ לָאמ עכעלטע זיא רע עכלעוו
 "נעב ,רעדורב רערעגניי ןייז סָאװ ,טימרעד ןסמיישזד טליּפשעגוצ טָאה
 -רַאפ טָאה ,יירעקורד רעד ןיא גנוינרעל רעקירָאי-15 ַא רענייז ,ןימַאשזד
 -קַאדעד רעד ןעוו גנוטייצ רעד טימ ןייגוצנָא ףיוא ןטייקיאייפ גונעג טגָאמ
 ,שינעגנעפעג ןיא ןסעזעג זיא רעבעגסױרַא-רָאט

 -פיוא טנָאקעג טינ "טנַארוק , ןגעק ןבָאה ןעגנוגלָאפרַאפ יד סָאװ רָאנ
 ,רעדורב ןרעגניי ןייז וצ ןסמיישזד ןופ האנק עלענָאיסעפָארּפ יד טָאה ,ןָאט
 ןעגנַאגעגנייא טינ ןליפַא זיא ןענילקנערפ סמיישזד :ןזיװַאב ןימַאשזדנעב
 קרַאטש םיא רַאפ ךיז טָאה סעינָאלָאק ערעדנַא ןופ עסערּפ יד סָאװ ,סָאד
 "יפ ןופ ,"ירוקריומ , גנוטייצ עטײרּפשרַאפ-שּפיה יד סָאװ ןוא ,ןעמונעגנָא
 ,טקַאפ רעד .רעגלָאפרַאפ ענייז טריקַאטַא ןערב טימ טָאה ,עיפלעדַאל
 ןייז ןבעגסױרַא טנעקעג ןיילַא טָאה ,לרעדורב ןייז ,"קענש , רעד סָאװ
 ןענישרעד ןענייז סָאװ ,ןרעמונ יד ןעמיר רעמ ךָאנ לָאז'מ ןוא ,טַאלבנכָאװ
 סמיישזד ןופ סוכ םעד טלופרַאפ ױזַא טָאה ,עיצקַאדער סלרעדורב ןרעטנוא
 .טלעטשעגּפָא "טנַארוק , םעד טָאה רע זַא ,גנושיוטנַא רערעטיב

 רעטָאֿפ רעקיטסייג רעד ,ןילקנערפ ןימַאשודנעב 4
 םּילַאנרושז רענַאקירעמַא ןופ

 סָאװ ,שטנעמ רעסייוו רענעריובעג עקירעמַא-ןופצ ןיא רעטשרע רעד
 ןיא טרָא ןקידנטײדַאב ַא ןבעל ןייז ייב ךָאנ ןעמענרַאפ וצ ןעוועג הכוז טָאה
 ןימַאשודנעב ןעוועג זיא ,טלעװ רעכעלטפַאשנסיװ ןוא רעשיטילָאּפ רעד
 רע טָאה ,ןַאמסטַאטש ןוא רעדניפרעד ,רעלטּפַאשנסיװ סלַא .ןילקנערפ
 טייצ ןייז ןופ ןטײהטמירַאב ןופ טפַאשלעזעג רענעבילקעג רעד וצ טרעהעג
 זיא עטכישעג-עסערּפ רעד ןיא .ךיירקנַארפ ןוא דנַאלגנע ,עקירעמַא ןיא
 ענייז בילוצ ייס ,שטנעמ רעטסקיטכיוו רעד ןעוועג ,קפס ַא ןָא ,רעבָא רע
 ;דנַאל ןגייא ןייז ןיא רעבעגסױרַא ןוא רעביירש ,רָאטקַאדער סלַא ןעוטפיוא
 ןופ עסערּפ רעד ףיוא טביאעגסיוא טָאה רע סָאװ ,סולפנייא םעד בילוצ ייס
 רַאפרעד רימ ןלעװ  .גָאט ןקיטנייח זיב טלעוו רעטריזיליוויצ רעצנַאג רעד
 תוכייש ַא ןבָאה סָאװ ,עיפַארגָאיב ןייז ןופ םיטרּפ עכעלטע ןענעכייצרַאפ ָאד
 .ערעירַאק רעשיטסילַאנרושז ןייז וצ

 ןיא ןָאטסָאב ןיא ןרָאװעג ןריובעג ןזיא ןילקנערפ ןימַאשזדנעב
 ַא טנַארגימיא רעמורפ ַא ,ַאײסָאשזד רעטָאּפ ןייז .1706 ןופ טסברַאה
 ןייז ,ןימשזדנעב ןעוו שטנעמ רערעטלע ןַא ןעוועג ןיוש זיא ,רעכַאמטכיל

 עקַאט ַאײסָאשזד טָאה .,ןרָאװעג ןריובעג זיא ,דניק טנעצ ןוא ןוז רעטפ
 ,ןכעלטסייג ַא ןופ ערעירַאק יד ןענימַאשזדנעב רַאּפ ןביילקסיוא טלָאװעג

 -עג ַא םיא ןרעשַאב רַאפ "רשעמ , טָאג ןלָאצַאב וצ רעגייטש ָאזַא ףיוא ידכ
 -עוו ,רעכַאמטכיל ןרעטלע ןַא ןופ ןבעל סָאד רָאנ .םינוקז"זב םענעטָאר
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 ןעוועג זיא ,ךיז רַאפ ןשטנעמ ןעוועג ןיוש ןענייז ןיז ענעסקַאװרעד סנעמ
 ןרָאװעג טקישעג ןימַאשזדנעב עקַאט זיא .,ןָאטסָאב ןקילָאמַא ןיא רעווש
 גנַאל רעבָא ,ןָאטסָאב ןופ עלוש רעשינייטיל רעטשרע רעד ןיא ןענרעל
 סָאד .דומיל-רכש ןלָאצ ןופ לוע םעד ןגָארט טנעקעג טינ רעטָאפ רעד טָאה
 ןפלעה וצ ,טעברַא רעד ןיא ןרעוו טנַאּפשעגניײא טזומעג טָאה לגניי ןטָארעג
 ,גנודליב סקיניזומ ןייז ןקיסעלכַאנרַאפ וצ טינ ידכ .ןדנוק יד ןענידָאב
 ,טנעקעג רָאנ טָאה רע ואוו םיא רַאפ רעכיב טגרָאבעג ַאײסָאשזד טָאה
 עגנירג יד ןופ ןעוועג טינ טלָאמעד זיא טייל עבושח ייב רעכיב ןגירק
 טָאה ,רעטיימ ןאטאק ,רעכעלטסייג רעטמירַאב רעד יוו ױזַא רָאנ .ןכַאז
 -ליואוו ַא ?רוחב ַא טסקַאװ רעכַאמטכיל ןעמירָא םייב זַא ,טסואוורעד ךיז
 .קעטָאילביב ענעגייא ןייז טנפעעג טיירב םיא רַאפ רע טָאה ,רענרעל

 םעד ןעור טזָאלעג טינ ןיוש טָאה ןפַאה רענָאטסָאב םורַא ןבעל סָאד
 סע ,רָאי 14 ןרָאװעג טלַא זיא רע ןעוו ,ןימַאשזדנעב ןקידרעבליזקעווק
 ַא ןרעװ ןוא םירבח ערעשיטסירויטנַאװַא ןָאטוצכָאנ ןגיוצעג םיא טָאה
 ןעוו ןוא .טקיאורמואַאב קרַאטש ןטַאט ןעמורפ םעד טָאה סָאד .זָארטַאמ
 ןַא טימ ןָאדנָאל ןופ טרעקעגקירוצ ךיז טָאה סמיישזד ןוז רערעטלע ןייז
 טנופ טרעדנוה טצַארקעגפיונוצ רעטָאפ רעד טָאה ,יירעקורד רענעגייא

 סלַא ןענימַאשזדנעב ןעמענוצ רַאפ ןוז ןרעטלע םעד טלָאצעגניײא ייז ןוא
 ,רָאי 5 ןופ ןימרעט ַא ףיוא ,גנילרעל

 עיצקַאדער יד ןעוועג ךיוא זיא סָאװ ,יירעקורד רעד ןיא רעדורב םייב
 -ניא רעייז ַא טנפעעג דלַאב ןענימַאשזדנעב רַאפ ךיז טָאה ,"טנַארוק , ןופ
 ןיא רע ,יירעצעז ןופ הרות יד טּפַאכעג ךיג טָאה רֶע .לטלעוו טנַאסערעט

 טָאה ךיוא .ןישַאמ-קורד רעד ייב רעטעברָא רעקנילפ ץנַאג ַא ןרָאװעג
 סָאד ןעוו גָאט ןיא ,"טנַארוק , ןופ רעפיוקרַאפ סלַא טנכייצעגסיוא ךיז רע
 -נײרַא ךָאנ רע טגעלפ םעד ץוח ַא .קורד ןופ סױרַא שירפ זיא טָאלבנכָאװ
 יד ןופ ןרעמונ עיינ ןגירק ןוא ןפַאה םייב סעמשטערק יד ןיא ךיז ןּפַאכ
 -רעטנוא עקַאט ןוא ,ןײרַא ןעגנערב ןזָארטַאמ יד סָאװ ,ןעגנוטייצ רענָאדנָאל
 ןלייצרעד ןזָארטַאמ ענעמוקעג-טשרע סָאװ ,תושעמ עקידלּפַאצ יד ןרעהוצ
 ןגָארקעג קשח דלַאב וליפַא טָאה רע .רעדורב םעד ןבעגרעביא ייז ןוא
 רעבָא ,ןזָארטַאמ יד ןופ ןָא ךיז טרעה רע סָאװ ,תושעמ יד ןביײרשוצנָא ןײלַא
 םיא טלָאװ רעטסיימ ןוא רעדורב רעד .,ןָאט וצ סָאד טַאהעג ארומ טָאה רע
 וצ קשח רעד .טסעמרַאפ "ןקידהּפצוח, ַאזַא רַאפ רענייב יד ןכָארבעגנָא
 ןעוועג ןענימַאשזדנעב ייב רעבָא זיא "טַאלב,, ןיא ךיז ןקורד ןוא ןביירש
 ןעוו ןגרָאמירפ ןייא : לטרָאפ ַאזַא ףיוא ןלַאפעג זיא רע זַא ,קרַאטש ױזַא
 ַא "ןענופעג , רע טָאה ,יירעקורד יד ןענעפע ןעמוקעג זיא גנילרעל רעד
 טָאה ןוא ,ריט רעד רעטנוא לעװש רעד ףיוא טקעטשעגניירַא טרעװנָאק
 טרעװנָאק ןיא .ךירדמ ןוא רעדורב ןייז טגנַאלרעד דלַאב טרעוװנָאק םעד
 -לע, ןַא סָאוז ,עירעס רעצנַאג ַא ןופ רעטשרע רעד ,לקיטרַא ןַא ןגעלעג זיא
 ףיוא טָאה --- "דוג וד סנעלייס , --- ןעמָאנ ןעװַאקישט ןטימ "הנמלא ערעט
 ."טנַארוק , ןופ רָאטקַאדער םוצ טקישעגוצ רעגייטש ןעמייהעג ַאזַא
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 ףכית זיא ןוא לקיטרַא םעד טנעיילעגכרוד טָאה ןילקנערפ סמיישזד
 ןענייז רעטעּפש לסיבַא .ץכעביירש "סהנמלא , רעד וצ ןרָאװעג ןטָאזעגוצ
 ""םיליבשמ , עכעלטע יד ןעמוקעגניײרַא עיצקַאדער ןוא יירעקורד רעד ןיא
 ייז טָאה .,רָאטקַאדער ןטימ סעומש ןכעלגעט רעייז ןּפַאכ וצ ,רעטעברַאטימ
 ןוא רמאמ "ןטקישעגוצ-לופסינמייהעג , םעד ןזיוועג ןילקנערפ סמיישזד
 ךיז ןבָאה ,ןָאטלָאד רעטקָאד רעריפנָא רעטסטנרעלעג רעייז וליפַא ,עלַא
 םעד ןוא טייקטנרעלעג ,טפַאשגולק רעד ןופ ןבױלּפָא טנעקעג טינ טושּפ
 ןבָאה ייז סָאװ ,לקיטרַא םעד ןיא ."ןירעביירש רעד , ןופ ליטס םענייפ
 ערעטלע ןַא יװ ,טלעטשעגרָאפ ךיז "הנמלא , יד טָאה ,טַאהעג ךיז רַאפ

 "ךָאפ ןוא ןטכַאבָאַאב ץוח ַא ,ןָאט וצ סָאװ טשינרָאג ןיוש טָאה סָאװ ,יורפ
 םעד ביוא .טפַאשלעזעג רעדנַאלגנע-יינ רעד ןופ תונורסח יד ןענעכייצ
 -- ,ץכעביירש ריא ןלעפעג-ליואוו רָאנ טעװ "טנַארוק , ןופ רָאטקַאדער
 ךיז ?יז , טָאב --- גנוטייצ ַא וצ ווירב ןטשרע ריא ןיא "הנמלא , יד טגָאז
 . . . םינינע יד-טָא ןגעוו לקיטרַא ןַא ,טייצ-וצ-טייצ ןופ ,ןקישוצוצ םיא ןָא

 ךָאװ רענעי ןופ "טנַארוק , ןיא ןרָאװעג טקורדעגּפָא לקיטרַא רעד זיא
 עיצקַאדער רעד ןופ גנוקרעמַאב-טנעמילּפמָאק רענייפ ַא טימ טגיילעגייב
 עקַאט לָאז יז ,"ןירעביירש , רעד וצ השקב רעטסכעלפעה רעד טימ ןוא
 טָאה ןימַאשזדנעב ןוא .רעטּפָא סָאװ ןעלקיטרַא עטגײלעגנָא ענױזַא ןביירש
 א "ןעניפעג , רע טגעלפ ךעלטקניּפ ןכָאװ ייווצ עלַא :טליופעג טינ ךיז
 .יירעקורד רעד ןופ ריט רעד רעטנוא טקעטשעגניײרַא לקיטרַא טםעייג

 יד .,ןָאטסָאב ןיא םשוד ַא טכַאמעג טָאה ןעלקיטרַא עירעס עקיזָאד יד
 ,ןרָאװעג ןעמונעג טסנרע ױזַא ןענייז "ןירעביירש , רעד ןופ תונעט עפרַאש
 -עלטסייג רַאפ רַאנימעס ןופ ףעש רעטנרעלעג רעד ,דראוורַאה ןהָאשזד זַא
 "עג טָאה ,"שזדעלָאק דרַאוװרַאה , ןרָאװעג רעטעּפש ןרָאי טימ זיא סָאװ ,עכ
 ןקידייטרַאפ ןוא "טעזַאג רענָאטסָאב , ןיא ןעמוקוצסורַא קיטיונ רַאפ ןענופ
 ףיז טָאה "הנמלא , יד ןעמעוו וצ ,ןטסירַאנימעס ענייז ןופ גנוריפפיוא יד
 לקיטרַא ןייז ןיא ,בגא ,טָאה דרַאװרַאה .רד .טעּפעשטעג לקיטרַא ןַא ןיא
 סָאװ ,ליבסנַאמ יד ןופ רעצימיא זַא ,דשח םעד טגָאזעגסױרַא רעטשרע רעד
 ןרעוװו סָאװ ,ןעלקיטרַא יד ןופ רבחמ רעד ןייז זומ "טנַארוק, ןרַאפ ןביירש
 סלַא .ןעמָאנ ןשרעבייו ןטלעטשרַאֿפ ַא רעטנוא רענעייל יד טגנַאלרעד

 יד ןופ ליטס רעד סָאװ ,סָאד ןבעגעגנָא רע טָאה דשח ןייז רַאפ טנורג
 ןענייז טלַאהניא רעייז ךיוא זייוולייט ןוא ,ןעלקיטרַא-"דוג וד סנעלייט,
 טקורדעג ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןעלקיטרַא ערעלוּפָאּפ ןופ סעיצַאטימיא עיור

 ןופ רָאטקַאדער רעד ."רָאטײטקעּפס , רענָאדנָאל ןיא רעירפ טייצ ַא טימ
 "עט םעד טלדיזעגסיוא טוג טָאה רע ןוא טרינעשז טינ ךיז טָאה ?טנַארוק,
 יד ןוא ,*עמַאד, ַא טנַאלַאגמוא ױזַא ןעלדנַאהַאב רַאפ רָאסעּפָארּפ-רַאנימ
 ,ךעלטקניּפ ןכָאװ ייווצ עלַא טקורדעג גנוטייצ ןייז ןיא ךיז ןבָאה ןעלקיטרַא
 טּפעשעגסיוא עקַאט טָאה ןימַאשזדנעב ןעוו ,עירעס רעד ןופ ןט16 םעד זיב
 ןפלָאהעג טינ ....סעמעט עקיטרָא עלַא ןוא רעטסומ-"רָאטיײטקעּפס , םעד

 "וג רעד , וצ ןציטָאנ עכעלטנפע ןיא םימחר ןטעב סרָאטקַאדער םעד טָאה
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 טימ טַאלב ןייז ןעניישַאב רעטייוו לָאז יז ,"הנמלא רעלופסינמייהעג רעט
 יירעקורד רעד ןופ לעװש רעד ףיֹוא ןטרעװנָאק יד .ןעלקיטרַא עריא

 . . . ןזיװַאב טינ רעמ ןיוש ךיז ןבָאה
 ןופ עגַאלק ערעװש עטשרע יד טקורעגרעטנוא ךיז טָאה לייוורעד

 עקיליווזייב , רַאפ ,"טנַארוק , ןופ רָאטקַאדעד ןגעק טַאר-טָאטש רענָאטסָאב
 טָאה רַאפרעד .ןרָאטַארטסינימדַא עבושח יד ףיוא "םילובלב ןוא ןלַאפנָא

 ןימַאשזדנעב .הסיפת ןיא םישדח עכעלטע ףיוא טצעזעגנײרַא םיא ןעמ
 דיירפ יד ךיז ןיא ןקיטש ןוא ,"םלענ, ַא ןייז טפרַאדעג טינ רעמ ןיוש טָאה
 .ןפורעגסיױרַא ןבָאה ןעלקיטרַא-"הנמלא , ענייז סָאװ ,עיצַאסנעס רעד רעביא
 ןופ יירעבעגסױרַא ןוא עיצקַאדער יד ןעמונעגרעביא ףכית עקַאט טָאה רע
 -סיימ ןוא רעדורב רערעטלע ןייז סָאװ ,טייצ רעצנַאג רעד רַאפ "טנַארוק ,
 טָאה טעברַא ןייז טימ .שינעגנעפעג ןיא טרַאּפשעגניײא ןעוועג זיא רעט
 תחנ ןייק רָאנ . . . סמיישזד יוו רעסעב הכאלמ יד ןָאק רע זַא ,ןזיװַאב רע
 ןופ סױרַא זיא סמיישזד ןעו .טַאהעג טינ רע טָאה וטפיוא ןקיזָאד ןופ
 ייירש ןרעסעב סלַא "קיצוצ , םעד טביולימ זַא ,ןענופעג טָאה ןוא הסיפת
 "עג טכָאקעגפיוא ױזַא רע זיא ,םיא ןופ רָאטקַאדער ןרעגילק ליפ ןוא רעב
 -ַאשזדנעב .ןגעלשעג וצ ןעמוקעג ףכית זיא רעדירב יד ןשיועצ זַא ,ןערָאװ
 רעד ףיוא קעװַא זיא רע .ןָאטסָאב ןופ ןפָאלטנַא םעד ךָאנ דלַאב זיא ןימ

 "גואווצעג ןכיגניא ןעוועג זיא ,רעדיוו ,סמיישזד .ךיז רַאפ ןקילג ןכוז טלעוו
 -רִא רעד טימ ךוסכס ןטסקענ םעד ייב ."טנַארוק , םעד ןלעטשוצּפָא ןעג
 זיא ,אידג-דח ןיא ןרָאװעג טצעזעגניײרַא רעדיוו זיא רע ןעוו ,טכַאמ רעקיט
 ןייז ןיא טָאלב סָאד ןריפנָא רעטייוו לָאז'ס רעוו ןעוועג טינ רענייק ןיוש

 ,טײהנזעוװּפָא
 ןילקנערפ ןימַאשזדנעב זיא ןעגנורעדנַאװ ענייז ןופ ביײהנָא ןיא ןיוש

 "נָא ןעוועג טרעשַאב רעטעּפש זיא םיא ואוו ,עיפלעדַאליפ ןייק ןעמוקעגנָא
 "יירש רענַאקירעמַא רעטמירַאב רעד יוװ ערעירַאק ענעביוהעג ןייז ןביוהוצ
 רעד יו ןוא רעדניפרעד ןוא רעלטּפַאשנסיוװ ַא יו ;רָאטקַאדער ןוא רעב
 ,קילבוּפער רענַאקירעמַא-ןופצ רעד ןופ טַאמָאלּפיד ןוא תעד-רב רעטסערג
 ןענעכייצרַאפ רימ ןלעװ ָאד רָאנ .ןפַאש ןפלָאהעגטימ טָאה רע עכלעוו
 -רושז סלַא טכַאמעג סיורג םיא ןבָאה סָאװ ,ענייז ןעגנוכיירגרעד ענעי זיולב
 ןקרַאטש ַא ןביאוצסיוא טייקכעלגעמ יד ןבעגעג םיא ןבָאה סָאװ ןוא טסילַאנ
 ןיא טלעוו רעטריזיליוויצ רעד רָאג ןופ ןזעוו-סגנוטייצ ןפיוא סולפנייא

 | ,תורוד ןופ ףיולרַאפ
 -ירק רעייז ךָאנ ,רעדורב םייב ןימרעט-ןרעל ןצרוק ץנַאג ןייז ךָאנ

 -לעב ןרעװ וצ טַאהעג קשח ןימַאשזדנעב רעכעלטנגוי רעד טָאה ,יידעג

 ןופ רעטדמערפעגּפָא ןַא ,רעטעברַא רעגנוי רעמירָא ןַא .ךיז רַאפ תיבה
 -ירָאיגנַאל ךרוד רָאנ ןכיירגרעד ליצ ןייז טנעקעג רע טלָאװ ,החּפשמ ןייז
 .סעריטנַאװַא וצ ןגיוצעג רעבָא טָאה םיא .טעברַא רערעוװש רעק
 ןוא עיפלעדַאליפ ןשיווצ ןפרָאװעג ךיז דנַאנַאכָאנ רָאי עכעלטע רע טָאה

 ךיוא טָאה רע רעבָא ,ךַאפ ןייז ייב טעברַאעג רע טָאה ןָאדנָאל ןיא ,ןָאדנָאל
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 סואימ ,ךעבענ ,זיא רע ."רעסקָאב , רעלענָאיסעּפָארּפ ַא ןרעוו טוװאורּפעג
 .רוחב רעטסעפנזייא ןַא ןעוועג זיא רע שטָאכ ,ןלַאפעגכרוד

 ןט14 םעד טָאה רע ואוו ,עיפלעדַאליפ ןייק ןעמוקעגקירוצ רע זיא
 סָאד ןוא יירעקורד ענעביוהעג קירעביא-טינ ַא ןעמונעגרעכיא ,1728 ,ילוי
 -ַאשזדנעב רעקירָאי-22 רעד ."טעזַאג עינייווליסנעּפ , --- לטעלב עכַאװש
 ןייז טריפעגנָא טָאה רע .ךיז רַאפ תיבה-לעב ןרָאװעג זיא ןילקנערפ ןימ
 -ייװליסנעּפ ,, יד ךעלטנכעוו ןבעגעגסױרַא ןוא טריטקַאדער טָאה ,יירעקורד
 ערעלוּפָאּפ ןופ רעבעגסיורַא ןוא רָאטקַאדער ןרָאװעג ךיג זיא ,"טעזאג עינ
 -גנע ףיוא רעכיב ןוא ןטפירשטייצ ןופ רעגעלרַאפ ַא ,ןכַאנַאמלַא עכעלרעי

 טימ רעלדנעה ַא ןרָאװעג ךיוא רע זיא ייברעד .שטייד ףיוא ןוא שיל
 "ַאטיּפַאק-ףיש ןופ ןעמענוצרעביא ןזיוװַאב טָאה רע סָאװ ,תורוחס ײלרעלַא
 -ַאזינַאגרָא ;עקירעמַא ןיא ןקעטָאילביב עטשרע יד ןופ רעדנירג ַא ; ןענ
 עשירַארעטיל רַאפ סעּפורג רענַאקירעמַא עטשרע יד ןופ רעריפנָא ןוא רָאט
 -עּפסקע רעכעלטפַאשנסיװ ,רענעק"ןכַארּפש ַא ;{ םינינע עשיפָאזָאליפ ןוא

 רָאי 28 .ןַאמ-הכולמ ןוא רעקיטילָאּפ ַא :רעדניפרעד ןוא רָאטַאטנעמיר
 ןימַאשזודנעב טָאה ,עיפלעדַאליפ ןיא קידנעטש ףיוא ךיז ןצעזַאב ןכָאנ
 סעינָאלָאק יד רַאפ סעיסימ עשיטַאמָאלּפיד ענייז ןביױהעגנָא ןיוש ןילקנערפ
 ,טמירַאב-טלעוו טכַאמעג םיא ןבָאה סָאװ סעיסימ ,עּפָאריײא ןיא

 רעסיורג רעקיטייזלַא סנילקנערפ ןימַאשזדנעב ןופ ןייטשלקניוו רעד
 ןייז ןוא .עקירעמַא ןיא םזילַאנרושז ןייז ןעוועג רעבָא זיא ערעירַאק
 | :ַאזַא ןעוועג זיא טּפעצער-גלָאטרעד

 גנוטייצ ַא זומ טרָא ןטטנעעזעגנָא ןוא ןטסקיטכיװ ןטסערג םעד .א
 ןעגנוריסַאּפ עקיטרָא ןופ ןעגנוביײרשַאב :סעיינ עשימייה רַאפ ןבעגּפָא
 -נעלסיוא ענױזַא ןעמוק ןזומ םעד ךָאנ .םינינע עקיטרָא ןגעוו ןעלקיטרַא
 ןַא ןבָאה סָאװ ,סעיצנעדנָאּפסערָאק עכעלריפסיוא רעמ ןוא תועידי עשיד
 -עגסיוא-ןביוא יד יו םעד ךָאנ טשרע .םלוע ןשימייה ןרַאפ סערעטניא
 ןּבעגוצּפָא ןעניגרַאפ ךיז גנוטייצ ַא געמ ,"טקעדעג , ןרעװ םינינע עטנכער

 ןענעק סָאװ ,ןכַאז ןגעוו ןעלקיטרַא רעדָא ,תועידי-טלעוו םתס רַאפ ץַאלּפ
 .רענעייל ענעבילקעג ןריסערעטניא

 ןזומ ,עיצוטיטסניא-עיצַאמרָאפניא עכעלטנפע ןַא זיא גנוטייצ ַא .ב
 רָאט ןעמ .םינינע עשלהק טימ ךיז ןבעגּפָא ,ךיז טיײטשרַאפ ,ןעגנוטייצ
 ןזומ ןרימרָאפניא ץוח ַא סָאװ ,טקַאפ םעד ןעניז ןופ ןזָאלסױרַא טינ רעבָא
 ןעגנוטייצ ןרָאט רַאפרעד .רענעייל ערעייז ןלייװרַאֿפ ךיוא ןעגנוטייצ יד
 -ניא ןַא טָאה סָאװ ,ץלַא ןוא ןכַאז-החּפשמ ןקיסעלכַאנרַאפ טינ ןפוא-םושב
 קרַאטש ךיז רַאפרעד טָאה ןילַא ןילקנערפ.דיחי סלַא רענעייל ןרַאפ סערעט
 א ןָא ןײגסױרַא טינ לָאז טַאלב ןייז ןופ רעמונ רעקיצנייא ןייק זַא ,טימעג

 -רעד יד עכלעוו ןיא ,ךעלהשעמ עצרוק ןוא תועידי עניילק עװַאקישט לָאצ
 -עייל יד ןלייוורַאפ וצ ידכב ,ןרָאװעג טצוּפעגוצ ןענייז ןעגנוריסַאּפ עטלייצ

 סָאװ ,ןענַאטעילעפ ערעגנעל ןוא עצרוק ענעי טריפעגנייא טָאה רע .רענ
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 םעד ןגָארקעג ןושל ןשיטסילַאנרושז רענַאקירעמַא ןיא טייצ רעד טימ ןבָאה

 ."סערעטניא ןכעלשטנעמ-טתועּפ ןופ סעטכיסיעג , :לוטיט

 ,ןעקנעדעג דימת ןזומ ,ןטסילַאנרושז ,ןרָאטקַאדער ,רעבעגסױרַא .ג
 -ַאב ייז ןזומ רַאפרעד .קלָאפ עצנַאג סָאד ןענידַאב ןפרַאד ןעגנוטייצ זַא
 םלוע רעטיירב רעד .עטנרעלעג יד יװ רעמ עקידנסיײוויּפַאנק יד ןקידירפ
 רעייז ַא זיא ןטנעגילעטניא-ץיּפש ןופ לָאצ יד ,טעדליבעג קירעביא טינ זיא
 "דנעטשרַאפ ןייז רעבירעד זומ ,ןקורד ןעגנוטייצ סָאװ ,ץלַא .שטצענערגַאב
 טינ ליטס רעד .טקעריד ,רָאלק ןייז זומ ךַארּפש יד .,ןעמעלַא רַאפ ךעל

 עלַא.הצילמ רערעווש ןופ יירפ,ךעלרעטילפ עשרעביירש טימ ןדָאלעגרעביא
 "נָאלּפרַאפ יד ןגעוו עיצַאמרָאפניא ןעמוקַאב וצ טקיטכערַאב ןענייז רענעייל
 ןכעלדנעטשרַאפ ַא ףיוא ןרעוו ןבעגעגרעביא ץלַא זומ .םינינע עטסטרעט
 ,ליטס ןטסגנירג ךעלגעמ םעד ןיא ,ןושל

 ,גנוטייצ ַא ןופ טײקיגנעהּפָאמוא ןוא טייהיירפ יד ןרעכיז וצ ידכב .ד
 זומ ןסולפנייא עכעלדעש רעטנוא ןלַאפרעטנורַא ןופ יז ןטיהוצסיוא ןוא
 רענעייל לָאצ רעכעלגעמ-טסערג רעד ןופ הסנכה ריא ןעיצ גנוטייצ עדעי
 -געמדזידַאב ערעייז רעדָא הרוחס רעייז ןליוו סָאװ ,רעבעג-ןסנָאנַא ןופ ןוא
 ןילקנערפ .םלועירענעייל ןטיירב םעד ןטָאבנָא ("סיווריוס,,) ןטייקכעל
 ףיוא ךיז טסיילפעג רעבעגסױרַא סלַא ןָא ןרָאי עטשרע ענייז ןופ עקַאט טָאה
 ענייז ןכַאמ וצ ךעלגעמ רָאנ סָאװ ץלַא ןָאטעג טָאה רע :ןטיבעג עדייב
 ,רענעײל רעמ סָאװ רַאפ רעטנַאסערעטניא ןוא רעכעלגנעגוצ רעטעלב
 םירחוס יד ןענרעלוצסיוא טימעג קרַאטש ךיז רע טָאה קיטייצכיילג רעבָא
 רעמ סָאװ ןלָאז ייז ,םלוע ןטיירב םעד ןכיירג ןליוו סָאװ ,ערעדנַא עלַא ןוא
 וט זיעּפ טיא , --- עזַארפ ענערָאװעג-טמירַאב-רעטעּפש יד ,ןבעג ןסנָאנַא
 ןימַאשזדנעב רשפא טָאה (ןרימַאלקער וצ ךיז טניול סע) "זײטרעװדַא
 ללכ ןקיזָאד םעד ןופ ןעניז םעד רעבָא ,טרילומרָאפ טינ ןיילַא ןילקנערפ
 רענַאקירעמַא ןופ ןייזטסואווַאב ןיא ןעלצרָאװניײא ןביוהעגנָא ןיוש רע טָאה
 .םלוע

 ןימַאשזדנעב ןואג רעד וליפַא זַא ,ןכיירטשרעטנוא וצ קיטכיוו זיא ָאד
 טנעקעג טרעדנוהרָאי ןט18 ןופ לטירד ןטייווצ ןיא ןיוש טָאה ןילקנערפ
 -ץרּפ רעשידָאירעּפ רעד ןופ סעיצקנופ יד ןופ גנוסַאפפיוא ַאזַא ןעלקיװטנַא
 רענַאקירעמַא-ןופצ רעד ףיוא ןרָאװעג ןריובעג זיא רע סָאװ ,רַאפרעד עס
 "נגייטשפיוא ןופ הביבס רעשימייה רעד ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד זיא ןוא דרע
 טָאה סָאװ ,קלָאפ ןקידנרעוו-יירפ ןייז טנידַאב טָאה רע .,דנַאלגנעיינ ןקיד
 -יבלעז רעד ןיא ,ןבעל שיטַארקָאמעד וויטימירּפ ַא ןריפ ןביױהעגנָא ןיוש
 -ןעּפעג ןעוועג ךָאנ ןסַאמ-סקלָאפ יד ןענייז עּפָאריײא ןיא סָאװ ,טייצ רעק
 -רעהרעביוא רעכעלכריק ןוא רעשיטסיכרַאנָאמ רערעווש רעד ןופ טעט
 ןשילגנע -יינ ןופ לזמ ןפיוא .גנונעדרָא רעלַאדָאעפ רעד ןיא ,טפַאש
 ןעוו ,טייצ ַא ןיא ןעמוקוצפיוא ןלַאפעגסיױא זיא עקירעמַא-ןופצ ןיא בושי
 ןיא םזילַאדָאעפ םעד ןכַאװשּפָא ןביוהעגנָא ןבָאה עירטסודניא ןוא לדנַאה
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 רענָאדנָאל רעד זַא ,ךעלדנעטשרַאפ זיא .אפוג דנַאלגנע ןיא ,םייהרעד
 םעד ןקיטסעפַאב ןוא ןעלצרָאװאוצנייא ןבעגעגנייא טינ ךיז טָאה הכולמ

 ןבלַאהטרעפ ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,סעינָאלָאק עיינ יד ןיא םזילַאדָאעפ

 ,םי ןרעביא טייוו ליימ טנזיוט

 ואוו ןרָאװעג טרינָאיצקנַאס ןענייז ןעגנוריפ ענױזַא יו םעד רַאפ גנַאל

 יָאק רעדנַאלגנעדיינ יד ןופ רעניואוונייא יד ןענייז ,טלעוו רעד ןיא זיא סע

 ךיוא .ךיז רעביא רעשרעהרעביוא ןָא ,םיתב-ילעב עיירפ ןרָאװעג סעינָאל

 -ַאלעד ,דנַאלירעמ ,יזריושזד'-וינ ,עינייווילסנעּפ יו ,סעינָאלָאק ענױזַא ןיא

 -וצרעבירא ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז ןוואורּפ ואוו ,עינישזדריוו ןוא רעוו

 םיצירּפ יד ןבָאה ,םעטסיס-םוטנגיײא-דנַאל עלַאדָאעפ יד זייוולייט ןצנַאלפ
 רעניואוונייא עקיטרָא יד ,ןָאטפױא טנעקעג טינ ליפ דנַאלגנע ןטייוו ןופ

 םלוע רעגיה רעד ןעוו ,רעמיטנגייאןדָאב עלעמרָאפ יד טרירָאנגיא ןבָאה

 ,רעטעּפש ןוא ,רענַאידניא יד ןגעק ץוש םעד ןטלַאהסיוא ןיילַא טזומעג טָאה
 ערעייז טימ ןזיוצנַארפ יד ןופ ןלַאפנָא עשירעגירק עטריניבמָאק יד ןגעק

 ,תוחּפשמ עשיטָארקָאטסירַא ןופ לַאפּפָא רעד .עטעדניברַאפ רענַאידניא
 ןופ ןוא ןיורק רעד ןופ ןרָאװעג טקישעגנײרַא עקירעמַא-ןופצ ןייק זיא סָאװ

 ַא ךָאנ ןוא גנוקריוו עּפַאנק ַא טַאהעג ָאד ןבָאה ,ןלַאדָאעּפ-סיורג עטשרע יד
 יד ןענייז טייל "ערעסעב , ןופ טײקנזעװּפָא רעד ןיא ןוא .ןעזנָא ןרענעלק
 ערעייז ,רקיע רעד ,ןוא סעינָאלָאק עשילגנע יד ןיא רערעדנַאװרעביא עגיה
 .ןשטנעמ עקיגנעהּפָאמוא עקידנעטשלופ ןרָאװעג רעדניק ענעריובעג-יה ָאד

 "בייל ןייק טינ רעבָא ,רעטעברַאדדנַאל ןרָאװעג ָאד ןענייז ןרענָאיּפ יד
 -ערָאה טנידַאב ןבָאה םירחוס עטלייצעג יד ןוא תוכאלמ-לעב יד .,ענעגייא

 -ניײא-ליבסנַאמ ןופ גָאװרעביא יד .,םיצירּפ ןייק טינ ,רעירַארגַא ענשַאּפ
 -ייוו זַא ,וצרעד טריפעג ירפ טָאה עיצַארגימיא-ןעיורפ רעביא רערעדנַאװ
 זיא ָאד ןעו .רענעמ יד טימ םינסחי עכיילג טעמכ ןרעוװ ָאד ןלָאז רעב
 "סיזקע ריא ןביוהעגנָא טינ יז טָאה ,עסערּפ עשידָאירעּפ ַא ןעמוקעגפיוא
 יװ טינ ךיוא .םייה רעטלַא רעד ןיא יו ,עיצוטיטסניא-הכולמ סלַא ץנעט
 ןעוועג'ז קידנטיײדַאבמוא לייוו ,ץנעגילעטניא ןוא םירחוס ןופ ןרענידַאב יד

 "םייה יד ןעוו .בושי ןשיױענָאיּפ ןגיה ןיא ןטנעמעלע ענױזַא ןופ לָאצ יד
 ןופ ןסורג ןכוז וצ עקירעמַא ןיא ןרענָאיּפ יד ןבירטעג טָאה טפַאשקנעב
 ןענייז ,ךעלטעלב עקיטרָא עקידנעמוקפיוא יד ןיא טלעו רעטלַא רעד
 -םינלעב עכיילג ןעוועג ןעיורפ-זיוה ןוא םירחוס ,תוכאלמ-לעב ,םירעיוּפ
 יד יצ ,טנופ ןבלַאה םעד ןסײרּפָא טנעקעג רָאנ טָאה ייז ןופ רעוו .רענעייל
 עטשרע יד ףיוא טנעמענָאבַא רָאי ַא טסָאקעג טָאה סע סָאװ ,גניליש ףלעווצ
 .טרינָאבַא גנוטייצ ַא ףיוא ךיז טָאה ,רעטעלבנכָאװ רענַאקירעמַא

 זיא ,םייה רעטלַא רעד ןופ תועידי ךָאנ טשרוד רעסייה רעד קנַאד ַא
 יד .רענעייל-סגנוטייצ לָאצ עסיורג ַא ןעמוקעגפיוא ךיג עקירעמַא ןיא

 -געמ יוװ טּפָא ױזַא ,ןגירק וצ יבַא ,טרָאּפשעגּפָא ןטצעל ןופ ןבָאה עטסמירָא
 יד זיא רַאפרעד .טלעוװ רעטייוו רעד ןופ ןסורג עטקורדעגרעביא יד ,ךעל
 ,עיצוטיטסניא-סקלָאפ עטיירב ַא ןרָאװעג רעכיג ָאד עסערּפ עשידָאירעּפ
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 "עגנָא ןענייז רעטעלב עגיה עטשרע יד ביוא ןוא ,וליפַא דנַאלגנע ןיא יוװ
 -יא יו רעמ סָאװ ,סרעקורד עקיאייפ סקירעביא-טינ ןופ ןרָאװעג טריפ
 טינ ערעייז סרענעייל יד ייז ןבָאה תועידי עטרעטלערַאפ עטקורדעגרעב
 ץנערוקנָאק יד זַא ,ךעלדײמרַאפמוא ןעוועג זיא ,ןעגנַאלרעד וצ ןזיװַאב
 ןופ רעמ סָאװ ןשַאנ וצ ייז ןשיוװצ רעמענרעטנוא ערעגניי יד ןעגניווצ לָאז

 ןרעסעברַאפ וצ ידכ ,טלעוו רעטלַא רעד ןופ ןרעטסומ עשיטסילַאנרושז יד

 .רעטעלב עגיה ערעייז
 "קנערפ סמיישזד לעזעג"רעקורד רעוויסלוּפמיא רעד עקַאט טָאה ױזַא

 ןופ םזילַאנָאיצַאזנעס ןלענָאיציזָאּפָא ןופ טינש םעד ןּפַאכ וצ ןזיוװַאב ןיל
 ,ןָאטסָאב ןיא ,"טנַארוק רעדנַאלגנע"יינ , ןייז .,ןרָאירעל רענָאדנָאל ענייז
 "יי ןייז .,עקירעמַא ןיא טַאלב-עיצַאסנעס עטשרע סָאד ןעוועג עקַאט זיא
 ,ןימַאשזדנעב ,רעדורב רערעלופטנַאלַאט ךרע ןַא טינ,רעבשוימ רעמ ,רערעג
 "מוצ ןלָאז סָאװ ,ןטפירשטייצ עטנכייצעגסיוא ןפַאש וצ ןזיוװַאב ןיוש טָאה
 טלקיװטנַא ךיוא ןיוש טָאה רע .רענעייל רענַאקירעמַא יד ןענידַאב ןטסעב
 קלָאפ ןרַאפ ןוא קלָאפ ןופ עסערּפ ַא רַאפ םַארגָארּפ עטכַארטעגכרודיטוג ַא

 ןרָאװעג ןעמונעגנָא ,רעטעּפש תורוד ליפ טימ ,זיא סָאװ םַארגָארּפ ַא --
 עיירפ יד ןיא ןעגנוטייצ-סקלָאפ עטכע עלַא ןופ קיטקַארּפ-עסערּפ רעד ןיא
 .טלעוו רערָאג רעד ןופ רעדנעל

 רעד זיב ,םזילַאנרושז-רעלענ ,ןעגנומייצ-רעקורד 5
 רָאירעּפָאידַאר ןופ עסערּפ

 ןימַאשזדנעב ןעוו טייצ רעד ןופ ,רָאי ןביז טימ טרעדנוה ןופ ךשמ ןיא
 -ייװליסנעּפ , רעד ןופ רעבעגסױרַא-רָאטקַאדער רעד ןרָאװעג זיא ןילקנערפ

 סמיישזד רעטשרע רעד ןעוו ,1828 זיב ,עיפלעדַאליפ ןיא ,"טעזַאג עינ
 -גנוטייצ סָאד זיא ,"דלָארעה רעקרָאי-וינ, םעד טעדנירגעג טָאה טענעב
 .קסע רעשרעקורד ךעלסילשסיוא ןַא טעמכ ןעוועג עקירעמַא-ןופצ ןיא ןזעוו
 ,ןרָאװעג סיורג ןענייז סעינָאלָאק עשילגנע עגיה יד סָאװ טייצ רעד ךרוד
 יד ןופ קילבוּפער יד ןפַאשעג ,ןיורק רעשילגנע רעד ןגעק טרילעבער ןבָאה
 ַא יו רעמ רעביא טײרּפשעגסיױא ךיז טָאה סָאװ ,ןטַאטש עטקינייארַאפ
 עיירפ עיינ יד זיא --- ,טנעניטנָאק רענַאקירעמַא-ןופצ םעד ןופ טפלעה
 יז .קיטכעמ ןוא סיורג ןרָאװעג ןשטנעמ ןענָאילימ רעקילדנעצ ןופ הנידמ
 ןוא ,1812 ןיא ,דנַאלגנע טימ המחלמ עטייווצ ַא ןבעלוצרעביא ןזיוװַאב טָאה
 "נָאמ , רעד ךרוד ,טגעוורעד ךיז וליפַא ןיוש יז טָאה סקואוו ריא קנַאד ַא

 "ער ערעגניי עלַא ןופ ןרעצישַאב סלַא ךיז ןרימַאלקָארּפ וצ ,"ןירטקָאדָאד
 רעשיאייּפָארײא רעכעלגעמ רעדעי ןגעק ,עקירעמַא-םורד ןופ ךיוא ןקילבוּפ
 ןוא -רעשיפ עריא ;םורד ןופ ,קַאבַאט ןוא לוװנַאב ריא ,עיצַאּפרוזוא
 ,קיטנַאלטַא ןופ גערב רענילַאראק ןזיב רעדנַאלגנע-יינ ןופ טָאלפ-לדנַאה
 "עגנָא טָאה יז ןוא עּפָארײא רעביא טײרּפשרַאפ ןטקודָארּפ עריא ןבָאה



 39 עקירעמַא ןיא רעטעלב עשידיי

 רעד זיב רעקלעפ עטלַא יד ןופ לדנַאה ןטימ ןרירוקנָאק קרַאטש ןביוה
 ,עניכ רעטייוו

 -עג טייצ רעבלעז רעד ןיא טָאה קילבוּפער רענַאקירעמַא-ןופצ יד
 -ָאטירעט ערעטיירב ץלַא ןענעפע ךרוד ,ךעלרעניא ךיוא ךיז טקיטפערק
 יד רַאפ ןוא ,גנורעקלעפַאב רענעסקַאװעגוצ רעשימייה רעד רַאפ טעיר
 ןוא ןעמוקעג וצרעהַא ןענייז סָאװ ,"טלעוו רעטלַא , רעד ןופ ןענָאילימ
 -פיוא ןכעלרעניא ןקיזָאד םעד ןיא .,טייהיירפ ןוא טעז ןענופעג ָאד ןבָאה
 -עהעג ריא ןליּפש וצ טלעפרַאפ טינ עסערּפ רענַאקירעמַא יד טָאה גנואווש

 "רעדנוה טצָארּפשעגפיױא ןבָאה ןטייצ סנילקנערפ ןיא ךָאנ .עלָאר עקיד
 םעד טכוזרַאפ טָאה אפוג ןילקנערפ .סעינָאלָאק עלַא רעביא רעטעלב רעט
 טָאה סָאװ ,גנומענרעטנוא רעשירעקורד ַא וצ ףתוש ַא ןרעוו ןופ םעט
 -ַאג, ערעדנַא .םיבושי ערעסערג עכעלטע ןיא "ןטעזַאג , ןבעגעגסױרַא
 ןענייז ןעמענ ענעדיישרַאפ רעטנוא ןטפירשטייצ ןוא "ןטנַארוק , ,"ןטעז

 סָאװ ,םיבושי ערעטלע עגיה עלא ןיא ןעמוקעגפיוא רעטרעדנוה יד ןיא
 ענעמוקעגפיוא:יינ יד ןופ ליפ ןיא ךיוא יוװ ,ןסקַאװעצ טיירב ךיז ןבָאה
 ,ךעלטעטש ןוא טעטש

 הלודג ןייז וצ ןעמוקעג זיא ןילקנערפ סָאװ ,ףיורעד טקוקעג טינ רָאנ
 -נַא עטלייצעג סָאװ ןוא ,שטנעמ-סגנוטייצ סלַא ןגלָאפרעד ענייז קנַאד ַא

 ךייר ןרָאװעג ןענייז ןטפירשטייצ ןופ ןרָאטקַאדעד ןוא רעבעגסױרַא ערעד
 טרָאפ ָאד ןזעווסגנוטייצ ןופ ןינע רעצנַאג רעד רעבָא זיא ,קיטכעמ ןוא
 "עלטסייג עסיוועג .ןלעזעג-רעקורד ןופ טפעשעג ַא יוװ ,ןרָאװעג טכַארטַאב
 ,עקירעמַא ןיא ןזעװ-גַאלרַאפ ןופ רעדנירגַאב יד ןעוועג ןענייז סָאװ ,עכ
 -למַאז עכעלרעי-לטרעפ עקיבייל-רעווש ןבעגסיױרַא ןביוהעגנָא ןיוש ןבָאה

 ענעמוקעגפיוא יד .,ןטפירשטייצ ערעדנַא ןוא ןלַאנרושז-שדוח ,רעכיב
 ערעייז טימ "ןצנירּפ-םירחוס , עכיירנייטש יד ,ןָאטסָאב ןופ "ןענימַארב ,
 דױַאװרַאה ןופ סָאװ ,טמעדייא ןוא ןיז עשיטנעגילעטניא-ץיּפש עטלכעקעג

 -נָא ָאד ןבָאה ,רוטלוק טימ ךיז ןדָאלוצנָא עּפָארייא ןייק ןפָאלעג ייז ןענייז
 -רעווינוא עטשרע יד םורַא .דוטַארעטיל ענעגייא ןַא ןעלקיװטנַא ןביוהעג
 רעכיכ ןבעגעגסױרַא ןבָאה סָאװ ,ןגָאלרַאפ ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז ןטעטיס
 ףיז יז ןבָאה ןעגנוטייצ ףיוא רָאנ .ןלַאנרושז עטריניפַאר-ַארטלוא ןוא

 ,טלָאװעג טינ ןקוקמוא וליפַא
 סָאװ ןוא ןטקַאװעצ ךיז טָאה עסערּפ ערעלוּפָאּפ יד רעסערג סָאװ

 "וקעגפיוא ןענייז סָאװ ,רעטעלב-גָאט יד ןרָאװעג ןענייז סע רעטײרּפשרַאפ
 ןוא 1784 טניז ,טעטש עטיורג יד ןיא ןגער ַא ךָאנ ךעלמעווש יוװ ןעמ

 ץנעגילעטניא עגיה יד ךיז טָאה ןליוורעדיו ןרעסערג ַא ץלַא טימ ,5
 ,עסערּפ רעקיזָאד רעד וצ ןגױצַאב

 ,טנעקעג טינ ךיוא ץנעגילעטניא יד ןעמ טָאה ןעקנעדרַאפ קרַאטש
 ,ןזיװַאב טינ ןעגנוטייצ יד ןיא ךיז ןבָאה סנילקנערפ ןימַאשודנעב עייג ןייק
 -גלָאפרעד סנילקנערפ טריזירַאגלואוו יו רעמ טינ ןבָאה סָאװ ,רעטעלב
 טייוו ױזַא זיא עיצַאזירַאגלואוו-סגנוטייצ .טרעמעג ךיז ןבָאה ,טּפעצער
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 ,קילבוּפער רענעמוקעגפיוא רעד ןופ רעקיטילָאּפ עטשרע יד זַא ,קעװַא
 יד ןריזירַאלוּפָאּפ וצ טרָאװ ןטקורדעג םוצ ןעמוקנָא טזומעג ןבָאה סָאװ
 -למַאז ענעגייא ןבעגעגסױרַא קעווצ םעד רַאפ ןבָאה ,עיצוטיטסנָאק עיינ
 ַא ךרוד "ךיז ןעקשטַאּפרַאפ , וצ טינ יבַא ,"טסילַארעדעפ רעד; רעכיב
 רעד זַא ,טנַאקַאב ליואוו זיא סע .רעטעלב עדנריטסיזקע יד טימ גנורירַאב
 "עמַא רעלופטנַאלַאט רעטשרע רעד ,ןָאטליֿמעה רעדנַאסקעלַא רעזעיציבמַא
 "עג שיטסיכרַאנָאמ ןעוועג זיא ןײלַא רע םגה סָאװ ,רעקיטילָאּפ רענַאקיר
 טנַאקַאב-טיירב ןופ טרעוװ םעד ןענַאטשרַאפ ןגעווטסעדנופ רע טָאה ,טגיונ
 טלעג ןגייא ןייז טימ רע טָאה ,ןומה ןטיירב םייב ןטקעיָארּפ ענייז ןכַאמ

 לנלוגמ זיא סָאװ)"*טסוָאּפ , גנוטייצ רעקרָאי-ינ יד ,1801 ןיא ,טעדנירגעג
 טָאה ןײלַא רע .(?טסוָאּפ , רעקידנריטסיזקע-טציא-ךָאנ רעד ןיא ןרָאװעג
 עשיטסילַאנרושז ענייז טימ גנוטייצ עצנַאג יד טליפעגסיוא טייצ עסיוועג ַא
 גנוטייצ רעד ןופ רעבעגסױרַא-רָאטקַאדער רעלעמרָאפ רעד רָאנ ,ןטעברַא
 -לימַאה ןיא ןעמוקניײרַא טנװָא עלַא טגעלפ סָאװ ,רעקורד ַא ןעוועג זיא
 ןקידנפיול ןרַאפ ןטּפירקסונַאמ ךָאנ ריט רעטניה ַא ךרוד לצַאלַאּפ סנָאט
 זַא ,ןסיוורעד ךיז לָאז'מ ,טסַאּפעג טינ טָאה ןענָאטלימַאה תמחמ ,רעמונ
 ,גנוטייצ ַא וצ תוכייש זיא טינ רעסָאװ טָאה רע

 ײועמַא ןיא זיא סָאװ ,שטנעמ רעטלושעג-שימעדַאקַא רעטשרע רעד
 ןעוועג זיא ,גנוטייצ ַא ןופ רעבעגסױרַא ןוא רָאטקַאדער ןרָאװעג ןפָא עק
 ןיא ,"דלָארעה רעקרָאי-וינ, םעד טעדנירגעג טָאה רע .טענעב סמיישזד

 "ניא טָאה סָאוו ,קילָאטַאק ַא ,טנַארגימיא רעדנעלטָאש ַא ,טענעב ,95
 עשילױטַאק ערעכעה ןיא גנודליב עטנכייצעגסיוא ןַא ןגָארקעג םייהרעד
 ָאד .1819 ןיא טרעדנַאוװעגניײא עקירעמַא ןייק טָאה ,ןטלַאטשנַא-ןרעל
 גונעג ןבעגעג טינ םיא טָאה סָאװ ,יירערעל טימ ןעמונרַאפ ךיז רע טָאה
 ןרָאװעג זיא רע ןעוו .םזילַאנרושז ייב ןלענקוצ טזומעג רע טָאה ,הסנרּפ
 "רעקורד םעד ןענרעלוצ טזומעג ךיז רע טָאה רעבעגסױרַא-גנוטייצ ַא ןיילַא

 ,ןרָאא ערעווש עטשרע יד ןיא טַאלב ןייז טימ ןייגנָא ןענעק וצ ידכ ,ךַאפ
 רעטָאפ רעד רעטעּפש ןרָאי טימ ןרעוו וצ ןלַאפעגסיױא זיא לרוג ןייז ףיוא
 נָא רעטייוו ןלעו רימ יװ ,"םזילַאנרושז"ױלעג, ןטסלענָאיצַאזנעס ןופ
 ,ןזייוו

 -רָאטקַאדער ַא ,עקירעמַא ןיא טסילַאנרושז רעסיורג רעטייווצ רעד
 -עגנָא רעגייטש ןטסלופטנַאלַאט ןוא ןטסנעש ןפיוא טָאה סָאװ ,רעבעגסױרַא
 -- ןעוועג זיא ,עיצידַארט-ןילקנערפ רעטכע רעד ןיא טעברַא ןייז טריפ
 "ַאנרושז רענַאקירעמַא רענעי ןעוועג ךעלטנגייא זיא רע .ילירג סיײרָאה
 טָאה סָאװ ,קירב םעד ןפרָאװעגרעבירַא ערעירַאק ןייז טימ טָאה סָאװ ,טסיל
 ןטימ ,עקירעמַא-"טלַא , ןופ שטנעמ-סגנוטייצ-רעקורד םעד טריפעגפיונוצ
 -ייא וצ ןרָאװעג ןביוהרעד זיא טעברַא-סגנוטייצ ןעמעוו ייב ,טסילַאנרושז
 ,רעצעזטפירש ַא ןעוועג זיא ילירג .סעיסעפָארּפ עטסקיטכיוװ יד ןופ רענ
 "ייא ןוא ,קרָאי-וינ ןופ 6 רעמונ ןָאינוי לַאקיפַארגָאּפיט ןופ רעדנירג רעד
 -- רעטעברַא-קורד רענַאקירעמַא ןופ דנַאברַאפ ןופ ןרענָאיּפ יד ןופ רענ
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 רענייא ןעוועג ךיוא זיא רע ."ןָאינוי לַאקיפַארגָאּפיט לאנָאשענרעטניא ,

 ,רעכיירגלָאפרעד רעטעּפש רעד ,ןופ סרעפיולרָאפ עשיטסילַאעדיא יד ןופ

 בײהנָא ןופ עקַאט זיא "ןויבירט קרָאי-וינ , ןייז ,ײטרַאּפ רענַאקילבוּפער

 ךיג ןטייקיאייפ עשינואג ענייז קנַאד ַא זיא סָאװ ,לגנוטיײצ-ייטרַאּפ ַא ןעוועג

 .עקירעמַא ןיא ןעגנוטייצ-גָאט עטסכיירסולפנייא יד ןופ ענייא ןרָאװעג

 וצ ןזיװַאב ילירג טָאה ,םיא רַאפ רָאי טרעדנוה טימ ןילקנערפ יו

 רָאג זיב ;רַאגלואוו טינ רעבָא ,רעלוּפָאּפ ןעוועג זיא סָאװ ,טַאלב ַא ןפַאש

 ןעוועג זיא ,לשמל ,ןרָאי ערעטעּפש ןיא טנעדנָאּפסערָאק ַא רענייז) טסנרע

 -עייל ןכעלטינשכרוד ןרַאפ ךעלדנעטשרַאפ קיטייצכיילג ןוא ,(סקרַאמ לרַאק

 ןגנַאל ןייז ןופ ןפמַאק עשיטילָאּפ עלַא ןיא טשימעגסיוא ;טייצ ןייז ןופ רענ

 -ערעטניא ןוא רעביוז-שירַארעטיל טייצ רעבלעז רעד ןיא רעבָא ,ןבעל

 עניילק ןוא רעטעברַא ,סרעמרַאפ ןבָאה "ןויבירט , סילירג ןיא :;טנַאס

 ץנעגילעטניא עטסכעה יד תעב ,לביב רעייז ןיא יו ,טביולגעג ךעלעשטנעמ

 .ץרא-ךרד ןוא האנה טימ ןענעייל טַאלב סָאד טגעלפ
 "רעקורד ןופ טייק יד תעב זַא ,ןרעװ טנכיײיצרַאפ ָאד ףרַאד בגא

 ,ןרָאי רע90 ןופ ףוס ןזיב ןגיוצרַאפ ךיז טָאה עקירעמַא ןיא סרעבעגסױרַא
 קרָאידוינ יד טכַאמעג סיורג ןוא ןעמונעגרעביא טָאה סָאװ ,סקָא ףלָאדַא טימ
 -ורד ןטייצ סילירג ןיא ןענייז ,ךַאפ ןופ לודג ןטצעל םעד סלַא ,"סמייט ,

 ,גנוניישרעד עכעלנייוועג ַא ןעוועג טעברַא-סגנוטייצ ייב םילודג עשרעק |

 ןיא טסילַאנרושז ַא ןוא רעקורד ַא ןעוועג טלָאמעד זיא ןַאמטיהוו טלָאװ

 ןופ ןגָארטעגמורַא ךיז טָאה (ןיעווט קרַאמ) סנעמעלק לעוימעס ;ןילקורב
 סלַא --- עינרָאפילַאק רעטייוו רעד זיב ,יּפיסיסימ םייב טנגעג"םייה ןייז
 -40 יד ןופ ףוס םייב טָאה טרַאה טערב :טסילַאנרושז ןוא לעזעג-קורד

 רעינרָאפילַאק ןייא ןופ טרעדנַאװעגמורַא טרעדנוהרָאי ןטצעל ןופ ןרָאי רע
 עכלעוו ,רעטעלב ענייז טימ ןוא לקורד ןייז טימ ,ןטייווצ םוצ רעגַאל-דלָאג
 סלעװָאה ןעיד םַאיליו :;ןבירשעג ןוא טקורדעג ,טצעזעג ןײלַא טָאה רע
 ןיא טעברַאעג ,ָאײהָא ןיא לטעטש ןיילק ַא ןיא רעדורב ןרעטלע ןַא ייב טָאה
 ,לטעלבנכָאװ ןייז שיטסילַאנרושז ןלעטשפיונוצ םייב ןוא יירעקורד רעד
 יַאנרושז ןעוו טרעדנוהרָאי רעזדנוא ןופ ןרָאי רע20 יד ןיא יו טעּפש יױזַא
 יז טָאה'מ סָאװ ,עיסעפָארּפ עשימעדַאקַא עדובכב ַא ןעוועג ןיוש זיא םזיל
 סעשזדעלַאק רענַאקירעמַא האמ רעבלַאה ַא ןיא ןטנעדוטס טימ טנרעלעג
 -ַאב קרַאטש ױזַא ךָאנ עיצידַארט-רעקורד יד טָאה ,ןטעטיסרעווינוא ןוא
 טימ טצונַאב ךיז ןבָאה ןטסילַאנרושז זַא ,עיסעפָארּפ-סגנוטייצ יד טשרעה
 ןטכירַאב ערעייז ןופ גנעל יד ןענעכיײצַאב םייב ןסָאמ עשירעצעז-טלַא

 .ןעלקיטרַא רעדָא
 הגרדמ רעד וצ עקירעמַא ןיא ןזעוזסגנוטייצ ןופ גנואוושפיוא רעד

 ןכָאנ דָאירעּפ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא דנַאל ןיא עירטסודניא רעסיורג ַא ןופ

 -ַאב וצ טביולרעד ןיוש ייז טָאה ןעגנוטייצ ןופ תוסנכה יד .גירק-רעגריב

 וליּפַא .טסָאּפ רעכעלנייוועג רעד טימ לָאמַא יו ,ףַארגעלעט ןטימ ךיז ןעניד
 ַא ןרָאװעג ןענייז קיטנַאלטַא טייז רענעי ןופ תועידי-לבייק עכעלגעט-גָאט
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 עסערּפ-גָאט רעגיה רעד ןיא זיא טלָאמעד .ךַאז עכעלדנעטשרַאפטסבלעז
 "בַאפ עסיורג ַא ןרָאװעג זיא גנוטייצ עדעי ןעוו ,דָאירעּפ רעד ןענַאטשעגנָא
 ייז ןופ עטסערג יד ,ןענַאטשטנַא ןענייז ןרוטנעגַא-סעיינ רעטרעדנוה .,קיר
 װיטַארעּפָאָאק-גנולמַאז-סעיינ סלַא טריזילַאטסירק עקירעמַא ןיא ךיז טָאה
 "וצ עגעצס רעד ףיוא ףיורא ןענייז סע ."סערּפ דעטיײאישָאסַא , יד ---
 -יטרָא טרעדנוה וצ טשרעהַאב ןבָאה סָאוװ ,סעיצַאניבמָאק עשיטירב טשרע
 -טַאמ עקיטרַאפ ייז ןלעטשוצ ךרוד רעטעלב-ץניװָארּפ ןופ רעבעגסיױרַא עק
 ףיוא ןזיוװַאב ךיוא ךיז ןבָאה סע .רעמונ ןדעי רַאפ ןטייז ריפ ַא ןופ ןציר
 סָאװ ,סעיצַארָאּפרָאק עסיורג ,טייז ןייא ןופ ,ענעצס רענַאקירעמַא רעד
 עטסקיטיונמוא ןוא עטלָאצַאב-טוג ךרוד ןעגנוטייצ טסולפנייאַאב ןבָאה
 "רַאפ ,טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא ;סעידיסבוס עטושּפ רעדָא ,סעמַאלקער
 עצנַאג טלעטשעגפיוא ןבָאה סָאװ ,רעבעגסױרַא-רעמענרעטנוא עכעלגעמ
 רעקילדנעצ ןופ םוטנגייא סָאד ןעמענרעביא ךרוד סעירעּפמיא-סגנוטייצ
 | .קילבוּפער רעד ןופ טיירב ןוא גנעל רעד רעביא ןעגנוטייצ

 ןוא רעמ ץלַא טָאה עסערּפ רענַאקירעמַא רעצנַאג רעד רַאפ ןָאט םעד
 רעטעלביגָאט עקיטכעמ עטלייצעג .,קרָאי-וינ ןבעג וצ ןביוהעגנָא רעמ
 םוטכייר סָאד יו ױזַא רעבָא ,טעטש ערעדנַא ץוט ַא ןיא ןענישרעד ןענייז
 עלַארטנעצ יד ןיא ריטרַאװק-טּפױה ריא טַאהעג טָאה עקירעמַא ץנַאג ןופ
 -רָאי-וינ יד ןבָאה ,טירטס-לָאװ רעקרָאי-וינ ןופ עזרעב רעד ףיוא ,ןקנַאב
 ןופ ןזעוו-סגנוטייצ ןרעביא טכַאמרעביוא יד ןגָארקעג ךיוא רעטעלב רעק
 ןרָאװעג ןענייז ןרָאטקַאדער ןוא רעבעגסיױרַא רעקרָאידוװנ .,דנַאל ןצנַאג
 טָאה ,טכַאמ-סגנוטייצ ןגירקניירַא טלָאװעג טָאה סע רעוו ןוא ,סרעריפנָא יד
 ,גנוטייצ רעקרָאי-וינ ַא ןפַאשנייא ךיז טזומעג

 "ךיוה רענָאטסָאב רעלַאקידַאר רענערָאװעג-רעטכינ ירפ רעייז רעד

 "נָא עקַאט טָאה ,אנאד סלרַאשט ,טסילַאעדיא ןוא *ןימַארב , רעטעדליבעג
 גירק-רעגריב ןכָאנ דלַאב ,"ןָאס , יד ,גנוטייצ-גָאט ןייז ןבעגסױרַא ןביוהעג
 . "יא טענעב רעטייווצ רעד טָאה םעד ךָאנ דלַאב ,קרָאירוװינ ןיא (1868)
 ןזיײװַאב וצ ,רעדנירג םעד ,רעטָאפ ןייז ןופ "דלָארעה , םעד ןעמונעגרעב
 ןופ זיא 1888 ןיא .זיא רע רעוטפיוא-סגנוטייצ ַא רַאפ סָאװ ,טלעוו רעד
 -ַאנרושז רעשידיי-שירַאגנוא רעד ןעמוקעגּפָארַא קרָאי-וינ ןייק יאול-טנייס
 "ערירעבעגסיורַא סלַא ןגלָאפרעד עסיורג ענייז ןופ שירפ ,רעצילוּפ ,טסיל
 רע עכלעוו ייב ,עשילגנע ןַא ןוא עשטייד ַא ,ןעגנוטייצ ייווצ ןופ רָאטקַאד
 ןשיטילָאּפ-לַאיצָאס ןופ סרוק ןייז טימ ןגעמרַאפ ַא ןכַאמ ןביוהעגנָא טָאה
 סָאװ לטעלב ַא ,"דלריואוו, יד טפיוקעג רע טָאה ָאד .םזילַאנָאיצַאזנעס
 "רַאפ םייב טנַאלַאט ןייז ןזיוורעד ןכיג ןיא טָאה ןוא ,טעּפישזעג םיוק טָאה
 ןופ רעטעלב עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ רענייא ןיא גנוטייצ יד-טָא ןעלדנַאװ
 | ,דנַאל

 ,ןשטנעמ-רוטלוק יירד עלַא ,רעצילוּפ ,אנאד ,טענעב רעדייא ןוא |
 ןעגנוטייצ ערעייז ןענעק ייז עיצַאזירַאגלואוו רעסָאװ וצ ןזיװַאב ןבָאה

 טָאה ,ןומה ןטסטושּפ םייב גנַאנּפָא רעייז ןביוה וצ יבַא ,ןּפעלשרעטנורַא
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 רעגנוי ַא --- ,טסריוה ףלָאדנַאר םַאיליװ ןזָאלעגּפָארַא קרָאי-וינ ןייק ךיז
 -ַאנעס ,רענָאילימ-ןענַאב ןוא -דלָאג רעינרָאפילַאק ןרעטלע ןַא ןופ שרוי
 -ָאיצַאזנעס ערעטלע עלַא ןגײטשוצרעבירַא הנוכ רעד טימ ,טסריוה רָאט
 -עד רעד טימ---גלָאפרעד ןטסערג םעד ןכיירגרעד תוכליה ןיא ןטסילַאנ
 ןביוהעגנָא 1895 ןיא טָאה טסריױוה .םוילַאנרושז ןופ עיצַאדַארג
 ןכיגניא ,?לַאנריָאשוד , ןקידרעבַאלש םעד ןעמענרעביא טימ קרָאידינ ןיא
 ןבױהעגנָא טָאה רע ."ןַאקירעמַא,; םעד טפַאשרַאפ ךיוא ךיז רע טָאה
 ןיא ןוא סגָאטימכָאנ ,"לַאנריאשזד , ןופ סעגַאלפיוא עכעלטע וצ ןבעגסיױרַא

 עטשרע יד טלעטשעגפיוא רע טָאה ןבױהנָא ענעי ןופ ןוא ,ןטנװָא יד
 טעטש קילדנעצ עכעלטע ןיא עירעּפמיא-סגנוטייצ רענַאקירעמַא עקיטכעמ
 ַא ,רבד-םש ַא ןרָאװעג ךיג זיא רע .קיפיסַאּפ ןזיב קיטנַאלטַא ןופ ---
 סָאװ ,עיגָאגַאמעד ןוא םזילַאנָאיצַאזנעס ןטסבָארג ,ןטסלװלָאװ ןופ רעטסומ
 ,טלעוװ רעצנַאג רעד ןופ ןזעוו-סגנוטייצ ןרַאפ ןפַאשעג טָאה רע

 ןרָאטקַאדער ערעייז טימ ,רעבעגסױרַא עקיזָאד יד ןופ טנעה יד ןיא
 -נוטייצ רענַאקירעמַא יד ןבָאה ,סרעכַאמכָאנ ןוא רעפלעהטימ ערעדנַא ןוא
 ןיא .גנולקיװטנַא רעשינכעט ןופ עפוטש רעטסכעה רעד וצ טכיירגרעד ןעג
 ,ןעגנודניפרעד"עיצַארטסוליא ןֹוא -קורד עטסעיינ עלַא ןבָאה ןטייצ ערעייז

 -עגסיוא יד טצנַאגרעד ןרוטנעגַא-ץנעדנַאּפסערָאק ענעסקַאוװעצ-טיירב יד
 -ורג"סגנוטייצ עקיטכעמ ןופ סָארויב סגנולמַאז-סעיינ עטריזינַאגרָא טנכייצ
 טלעוו קע ןייא ןיא גנוריסַאּפ ַא ,רעטעלב עכייר עקיצנייא ןופ ןוא סעּפ
 ןופ רענעייל יד וצ ןרָאװעג טלעטשעגוצ ןהעש עטלייצעג ןיא טּפָא זיא
 רעבָא זיא רַאפרעד ,לגוק"דרע ןופ לקניוװ ןקידנגעקטנַא ןפיוא ,תונידמ
 שילַארָאמ ןוא קיטסייג עינָאמעגעה רעייז רעטנוא עסערּפ רענַאקירעמַא יד
 ,עפוטש רעטסקידנוש רעד וצ ןרָאװעג טריפרעד טפָא

 -סגנוטייצ ןגיה ןופ רעגעייגלָאפרעד יד ןשיווצ ץנערוקנָאק יד ןעוו
 ןוא ןרָאי רע90 ,רע80 יד ןיא ,טרעקַאלפעצ ןטסקרַאטשמוצ ךיז טָאה ןזעוו
 -סעב יד ןרָאװעג קינָארכילענימירק זיא ,טרעדנוהרָאי רעזדנוא בײהנָא ןיא
 "תונז ןוא ןלַאדנַאקס-החּפשמ .עסערפ רענַאקירעמַא רעד רַאֿפ הרוחס עט
 יע יד ןופ קשח ןטסערג ןטימ ןרָאװעג טּפַאכעגפיוא ןענייז סעטכישעג
 עטסרַאבגנַאג יד ןופ ןעוועג ךיוא ןענייז סעקטָאילּפ עשיטילַאּפ .ןעגנוט
 תורצ"רעקרַאפ ערדעדנַא ײלרעלַא ,ןעגנוקניזףיש ,ןקילגמואדזַאב .ןכַאז
 ןוא תומחלמ ,ןלימ-סגנוטייצ יד ןופ רעדער יד ףיוא רעסַאװ ןעוועג ןענייז
 ןופ לעיצעּפס יו ,תונתמ סטָאג טושּפ ןעוועג ןענייז סעפָארטסַאטַאק-רוטַאנ
 -םיירטפיוא גונעג טלעפעגסיוא ןבָאה סע ןעוו ןוא ,ןֿפַאשַאב ןגעווטרעייז
 טלקיװטנַא םזילַאנרושז ןקיליב ןופ םייבר יד ןבָאה ,ןעגנוריסַאּפ עקידנעל
 -םיוא ןוא ןעגנודיסַאּפ עקיטכיוורעדנימ ןביירטרעביא ןופ טפַאשרעטסיימ ַא
 -ָאיצַאזנעס יד ןעמונעגנָא ןבָאה ייז זיב ,ןעגנוניישרעד עכעלנייוועג ןזָאלב
 .ןעמרָאפ עטסלענ

 עטסדליוו יד ןופ ןענוּפשעג תושעמ ןופ סרעסַאפרַאפ עשיטסידנוש = |
 סרעטרָאּפער עקיפיפ יד ןופ ןרָאװעג טנטָאשרַאפ ךיג ןענייז סעיזַאטנַאפ
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 "עג טקיטומרעד ןוא טעװעדָאהעגסיוא ןענייז סָאװ ,ןטנעדנָאּפסערָאק ןוא
 "ערעטניא ןריצירבַאפ ןיא ךיוא רעטּפָא ,"תועידי ןברַאפוצ , ןיא ןערָאװ
 סלַא םלוע םעד ןרָאװעג ןגָארטעגרעטנוא ןענייז סָאװ ,תושעמ עטנַאס

 -נעדנָאּפסערָאק ןוא סרעטרָאּפער סָאװ זַא ,ךיז טייטשרַאפ .סעיינ עלעיַאר
 ,סעיצקַאדער יד ןיא סרעביירשרעביא יד ןבָאה ,"טלעפרַאפ , ןבָאה ןעט
 ידכ ,"קרעווטסנוק, ענױזַא "טצנעגרעד , ,אפוג ןרָאטקַאדער יד עקַאט טּפָא
 ,רענעייל ערעייז ןפעלּפ ןופ טרּפ ןיא ערעדנַא יד ענייא ןגײטשוצרעבירַא

 עקירעמַא ןיא ןבָאה רעטעלב-גָאט יד ןיא רעדימרַאה ןקיזָאד םעד

 "עג ןבעגעגסױרַא ןענייז סָאװ ,ןעגנוטייצ עטלייצעג זיולב ןטימעגסיוא
 -יפעד ערעווש יד ןקעד וצ ףיוא ןעלטימ גונעג טימ ןשטנעמ ןופ ןערָאוװ
 ןוא שזַאריט ןקיזיר ַא ןָא ,ןבָאה זומ טַאלב"-גָאט רענרעדָאמ ַא סָאװ ,ןטיצ
 "ייז רעטעלב-סמַאנסיוא ענױזַא .טפַאשרַאפ שזַאריט ַאזַא סָאװ ,ןסנָאנַא ןָא
 יד ךיוא זייוולייט ; קרָאידוינ ןיא ,"טסוָאּפ גנינעוויא , יד :ןעוועג ןענ
 רעד ; עיפלעדַאליפ ןיא ,"ןַאקירעמַא-דרָאנ, רעד ;"ןויבירט , רעקרָאייוינ
 "יאול ןיא ,"לַאנריַאשזד-רעירָאק , רעד ;ןָאטסָאב ןיא ,"טּפירקסנַארט,

 -ָארק , ןוא "ןַאינַאגערָא רעד : "ןָאס , רערָאמיטלַאב יד ; יקָאטנעק ,ליוו
 עקיזָאד יד ,ָאקסיצנַארפ:ןַאס ןוא דנַאלטרָאּפ ןופ ברעמ ןטייוו ןיא ?לַאקינ
 -ָאמרעד וצ טלעפרַאפ בָאה ךיא סָאװ ,עטלייצעג ךָאנ רשפא ןוא ןעגנוטייצ
 -עג וצ רעדָא ,קַאמשעג ןרעסעב ַא טימ ןרענָאילימ וצ טרעהעג ןבָאה ,ןענ
 "עג וצ לזמ םעד טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןטסילַאנרושז עשיטסילַאעדיא עטלייצ
 -יוט יירד יד ןענייז רעבָא רַאפרעד .ןטַאנעצעמ עטריניפַאר סעּפורג ןעניפ
 "עג המחלימ-טלעוו רעטשרע רעד זיב עקירעמַא ןיא ןעגנוטייצ-גָאט טנעז
 ןשזַאריט עלַאסָאלָאק ערעייז .םזילַאנרושז ןרַאגלואוו ןופ טשרעהַאב ןעוו
 -סגנוטייצ יד ךיוא טקעמשרַאפ ףוסל ןבָאה ןגלָאפרעד-טלעג עקיזיר ןוא
 -ַאּפש ןוא עילַאטיא ,ךיירטסע ןוא ךיירקנַארפ ,דנַאלגנע ןיא רעמענרעטנוא
 ,חרזמ ןטייוו ןזיב -- עינ

 ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה טלעוו רעטלַא רעד ןופ סעילָאּפָארטעמ יד ןיא
 "נייא יד ןופ ןעײרפַאב וצ ךיז טימעג ןבָאה סָאװ ,רעטעלב-רַאװלוב ןרעמ

 יֿבַא ,רעדנעל ערעייז ןיא סעיצידַארט עשיטסילַאנרושז עטלַא ןופ ןסולפ
 "נעס ןופ ןגעלָאק רענַאקירעמַא ערעייז יוו ,ןגלָאפרעד ענױזַא ןכיירגרעד וצ
 -לואוו ןיא טגָאיעגרעבירַא ךָאנ סרעכַאמכָאנ יד ןבָאה טַפָא ,םזילַאנָאיצַאז
 ןייק טלעפעג טינ טָאה ךיוא .םייבר רענַאקירעמַא ערעייז טעטירַאג
 רעד ןופ סרעכַאמכָאנ עקיטלעװ-טלַא יד ייב טײקנפלָאהַאבמוא עשימָאק
 -ָאד יד זיא ,ןעמונעג ןײמעגלַא ןיא ,רָאנ ."עסערּפ רעלעג , רענַאקירעמַא
 -סגנוטייצ ןשיאייּפָאריײא ןופ לייט ןסיורג ַא ןופ ?עיצַאזינַאקירעמַא ,, עקיז
 .ךיג ןוא גנירג קיסעמשינטלעהרַאפ ןעמוקעגרָאפ ןזעוו

 ַא ןעמוקעג קרָאי-וינ ןייק זיא טרעדנוהרָאי ןופ בייהנָא ןיא טשרע
 רעבָא ,ןוז ַא סבר ַא ,סקָא ףלָאדַא ןַאמרעגנוי רעשידיי רעצניװָארּפ רעגנוי
 רעצעזטפירש רעטוג ַא ןעוועג זיא רע .טייקשידיי ןיא ןעדי רעּפַאנק ַא
 ןעמונעג ךיז רע טָאה ,שטנעמסטפעשעגיסגנוטייצ רערעסעב ַא ךָאנ ןוא
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 "עסערּפ-רעלעג , רעד וצ ןליוורעדיוו ןקידנסקַאװ םעד ןריזילַאטיּפַאק וצ
 ןכַאמ וצ ידכ ,רענַאקירעמַא עטנעגילעטניא לָאצ רעסיורג גונעג ַא ייב
 טָאה רע רעכלעוו טימ ,גנוטייצ יד .,טַאלב-רעטסומ ַא טימ גלָאפרעד
 ךיוא טָאה ןוא עקירעמַא ןופ עסערּפ-גָאט יד טריזינָאיצולָאװער שּפיה
 רערָאג רעד ןופ עסערּפ רערעטסנרע רעד ףיוא ןרעסעב םוצ טקריוועג

 ."סמייט קרָאי-וינ , יד --- זיא ,טלעוו
 טָאה ןוא טרעטַאמעג ןרָאי ךיז טָאה סָאװ ,טַאלב סָאד קידנעמענרעביא

 ,ןריקנַאב ןַאגרָאמ עכייר-ןייטש יד ,רעמיטנגייא עשיטקַאפ עריא טסָאקעגּפָא
 "פז רעקירָאי קיצנַאװצ ןוא עכעלטע רעד טָאה ןטיציפעד ןיא סנגייא ןַא
 "עד ןופ ןּפעלשסױרַא ןעק רע יוװ ,ןזייװַאב וצ סנַאש םעד ןגָארקעג רעצ
 יו םעד ךָאנ ,עקירעמַא ןופ טָאטש רעטסערג רעד ןיא גנוטייצ ַא ןטיציפ
 "סמייט , רעד טימ רעירפ רָאי עכעלטע טימ ןזיװַאב ץנוק ַאזַא טָאה רע
 ןייז .יסענעט טאטש ןקידמורד ןיא ,ַאגונַאטַאשט טָאטש-ץניװָארּפ רעד ןופ
 -קורד ןענייז סָאװ ,סעיינ יד רָאג ןכעלטנפערַאפ וצ; : ןרָאװעג זיא גנוזָאל
 ןענייז סָאװ ,תועידי ענעי זיולב זַא ,ןסייה טלָאזעג טָאה סָאד ."קיסַאּפ
 רערַאגלואוו ַא ןיא טלעטשעגוצ ןענייז סָאװ רעדָא ,ךעלדעש שילַארָאמ
 טַאלב ןייז ךיוא רע טָאה טימרעד .ןקורד טינ "סמייט , יד טעװ ,םרָאפ
 .סעיצַאזנעס םשל סעיצַאזנעס ךָאנ געיעג ןופ טצענערגעגּפָא ןצנַאגניא
 -רעד"ץנַאניפ סגנוטייצ ןייז ןביוהעג םַאזגנַאל רע טָאה טייצ רעד טימ ןוא
 "-שירפ יד ןופ ןרעלעטשוצ סלַא שזיטסערּפ ריא טימ קיטייצכיילג ,גלָאפ
 ,טלעוו רעד רָאג ןופ תועידי עטסלעיאר ןוא עטס

 סקָא טָאה טקערידמוא זַא ,ןגָאז רימ ןעוו ,אמזוג ןייק ןייז טינ טעוו סע
 לייט ןשּפיה ַא קירוצ ןעגנערב וצ רעטסומ ןכיירגלָאפרעד ןייז טימ ןזיװַאב
 -ַארט עשיטַארקָאמעד-ךעלמיטסקלָאפ יד וצ עסערּפ רענַאקירעמַא רעד ןופ
 -נעב ןופ --- ןזעוו-סגנוטייצ ןגיה ןופ רעדנירג עטסעב יד ןופ סעיציד
 רעד זַא ,טנַאקַאב זיא ךיוא .ןילירג סיערָאה זיב ,ןענילקנערפ ןימַאשזד
 "טלעוו רעד ףיוא ןיוש טקריוו רעטסומ-"סמייט קרָאידוינ , ןופ סולפנייא
 "רעטסומ יד יוװ ,רָאי קילדנעצ עכעלטע עטצעל יד ןיא ןטוג םוצ עסערּפ
 ןבָאה "עסערּפ רעלעג , רענַאקירעמַא רעקידרעירפ רעד ןופ ןגלָאפרעד
 ,ןטכעלש םוצ טקריוועג רעירפ

 "סיוא זיא עקירעמַא ןיא ןדיי ייב ןזעוו-סגנוטייצ ןופ לרוג ןפיוא רָאנ
 ןרָאי ענעי ןיא דָארג ךיז ןעלצרָאװאוצנייא ןוא ןסקַאװעצסיױא ןלַאפעג
 "ירעמַא יד טשרעהַאב טָאה "םזילַאנױושז-רעלעג , רענַאקירעמַא רעד ןעוו
 -יא סרעכַאמכָאנ ןגירק ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה ןוא טייקכעלטנפע רענַאק
 "רעד יד זַא ,ךעלדיימרַאפמוא ןעוועג רַאפרעד זיא .טלעוו רערָאג רעד רעב
 ןעלקיװטנַא ךיז ןוא ןסקַאוװסיוא ןלָאז ָאד ןעגנוטייצ עשידיי עטסכיירגלָאפ
 "וצ ,טייצ רעייז ןופ ,עסערּפ רעקיטרָא רענײמעגלַא רעד ןופ טסייג ןיא
 רעד וצ ןוא קַאמשעג םוצ םזילַאנָאיצַאזנעס ןקידנוש םעד זיולב קידנסַאּפ
 ,הביבס רעשידיי-שיטנַארגימיא רעד ןופ חגרדמ-רוטלוק
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 שיריי ףיוא עסערּפ ַא ןופ ןבױהנָא עטשרע 6
 עקירעמַא ןיא

 רעד זיא טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ ןרָאי רעקיצכעז יד ןופ ףוס םייב
 .טלַא רָאי 200 יו רעמ ןעוועג ןיוש עקירעמַא-ךופצ ןיא בושי רעשידיי
 -ָאה יד ןיא טצעזַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי עשינַאּפש ןוא עשיזעגוטרָאּפ יד
 -ןיא-ברעמ יד ןיא ךיוא זייוולייט ,עקירעמַא-ןופצ ןופ סעינָאלָאק עשידנעל
 םעט םעד ןכוזרַאפ וצ טַאהעג טייצ ןבָאה ייז יו םעד ךָאנ ,ןעלזדניא עשיד
 -ירעמַא ערעדנַא ןוא ורעּפ ,ָאקיסקעמ ,ליזַארב ןיא עיציזיווקניא רעד ןופ
 "וצנייא ףיט ןזיוװַאב ָאד ןבָאה ,ןטכַאמ עשינייטיל רעטנוא ,םיבושי רענַאק
 עיצולָאװער רעד רַאפ גנַאל ,ךעלטפַאשלעזעג ןוא שימָאנָאקע ךיז ןעלצרָאװ
 ,קילבוּפער רענַאקירעמַא-ךופצ רעד ןופ גנודנירג רעד רַאפ ןוא

 רע רעבָא ,רעגניי ליפ זיא עקירעמַא-ןופצ ןיא בושי רעשיזנכשא רעד
 דָאירעּפ םעד ןיא עטכישעג עדובכב ַא ךיז רעטניה טַאהעג ךיוא ןיוש טָאה
 ןופ םָארטש רעקידרדסכ ןוא רעניילק רעד .גירק-רעגריב ןגיה ןכָאנ דלַאב
 עשיאייּפָארײא-חרזמ ןוא -לַארטנעצ ןופ גנורעדנַאװנײא רעשידיי רעד
 -ַאב סָאד ,טרעדנוהרָאי ןט18 ןיא ירפ ןביײהנָא טזומעג ךיז טָאה תונידמ
 טייצ טָאה רעכלעוו ,ןָאמָאלָאס םייח ןדיי ןשילוּפ ןופ ערעירַאק יד טזייוו
 סָאװ ,עיצולָאװער רעד ברע ריקנַאב סלַא ָאד ךיז ןעוועדנופוצנייא טַאהעג
 ,ןריסנַאניפ וצ ןפלָאהעג טָאה רע

 -ייד יד ןופ דיי רעקיצנייא רעד ןעוועג טינ רעכיז זיא ןָאמָאלָאס םייח
 געוו םעד ןענופעג טייצ ןייז ןיא ןבָאה סָאװ ,תונידמ עשיװַאלס ןוא עשט
 עגנוי ןופ םָארטשרעדנַאװ רעד ןרָאװעג זיא רעסערג ליפ .עקירעמַא ןייק
 סעיצולָאװער עירעס רעד ןופ לַאפכרוד םעד ךָאנ דלַאב ,עקירעמַא ןייק ןדיי

 ךיירטסע ןיא טנגוי רעשידיי רעד ןופ רעייטשוצ רעד .ןרָאי רע48 יד ןיא
 יד ןעוו זַא ,רעסיױרג ַאזַא ןעוועג זיא סעיצולָאװער ענעי וצ דנַאלשטיײיד ןוא

 ,ןעמייה ערעייז ןופ ןפיולטנַא וצ ןלעבער יד ןעגנואווצעג טָאה עיצקַאעד
 דנַאלגנע ןייק גנורעדנַאװסיױא רעקיזָאד רעד ןופ לייט רעשידיי רעד זיא
 .רעקידנטיידַאב ַא ןעוועג ךיוא עקירעמַא ןוא

 עקירעמַא-ןופצ ןיא בושי רעשידיי רעד ןעוועג זיא סע סיורג יו רָאנ
 ,ןלעטשוצטסעפ יונעג ךעלגעמ טינ זיא ןרָאי רע70 יד ןופ לעווש ןפיוא
 ךיז טימ ןלעטש ןדיי זַא ,ןענעכער וצ ןעמונעגנָא זיא סע ןעוו ,טציא ןליפַא/

 -קינייארַאפ יד ןופ גנורעקלעפַאב רעד ןופ טנעצָארּפ 8 יוו רעמ סעּפע רָאפ
 -ַָאמעד עשידיי לָאצ עקידנטיײדַאב ץנַאג ַא ןגָאמרַאפ רימ ןוא ,ןטַאטש עט
 -ידיי ײלרעלַא ןופ טסניד ןיא רעקיטסיטַאטס עכעלטפַאשלעזעג ןוא ןפַארג

 -ףערט ַא זדנוא ייב ץלַא ךָאנ טליג ,סעיצַאזינַאגרָא ןוא סעיצוטיטסניא עש
 ןיא ןדיי לָאצ רעד עגונב זַא ,ךעלדנעטשרַאפ זיא ,קיטסיטַאטס לעפ-רעדָא

 "ינייוו ךָאנ ַא ןטליג זדנוא ייב לָאז קירוצ רָאי 8 יו רעמ טימ עקירעמַא

 ,יירעפערט עטעדנירגַאב רעק
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 ןופ רעקירָאטסיה ןוא טסילַאנרושז רעד ןעוו ,קירוצ רָאי 19 טימ
 ןופ ןרַאומעמ יד טריזנעצער טָאה ,קינרעװ ץרּפ ,םוטנדיי רענַאקירעמַא
 ,רעכיב ףניפ ןיא ןעניישרעד וצ ןביוהעגנָא טלָאמעד ןבָאה סָאװ ,ןַאהַאק .בא
 טיג ןַאהַאק סָאװ ,קרָאי-וינ ןיא ןדיי 400,000 ןופ לָאצ יד רע טײרטשַאב

 -ַאב קיגרעװ .ןרָאי רע80 יד ןופ בייהנָא ןיא ןענופעג ָאד טָאה רע זַא ,ןָא |
 םורַא ןענופעג ךיז עקירעמַא-ןופצ ץנַאג ןיא ןבָאה טלָאמעד זַא ,טעטּפױה

 רעד ןיא טניואוועג ןבָאה ייז ןופ לטרעפ ַא ךרע ןַא סָאװ ,ןדיי 0
 ַא טימ עקירעמַא ןיא ןדיי לָאצ יד זַא ,ןעמעננָא ןעמ געמ .,קרָאי-וינ טָאטש

 םורַא ןעוועג זיא ,ןרָאי רע70 יד ןופ בייהנָא םייב ,רעירפ קילדנעצרָאי
 ןַא טגָאמרַאפ לָאצ רעקיזָאד רעד ןופ טָאה קרָאי-וינ ןוא ,0

 .18,000 ךרע
 -עמַא ןיא ןדיי לָאצ רעד ןגעוו טייקנדײשרַאפ-טגנוניימ ַא ביוא רָאנ

 געמ ,טקיטכערַאב קידנעטשלופ זיא טרפב קרָאי-וינ ןיא ןוא ללכב עקיר

 קרָאי-וינ זַא ,תואמזוג ןיא ןלַאפוצנײרַא ארומ ןָא ,ןטּפױהַאב רעבָא ןעמ
 ןבָאה סָאװ ,ןדיי טנזיוט קילדנעצ עכעלטע טגָאמרַאפ טלָאמעד ןיוש טָאה

 -עמַא ןיא רעניואוונייא עשידיי ןופ תונורכז ןוא ווירב ןופ .שידיי טדערעג
 -ָאטסיה עשידיי ןופ ןענייז סָאװ ,ןָא ןטייצ סנָאמָאלָאס םייח ןופ ךָאנ עקיר
 ןסיוורעד ,רעמ ןוא רָאי ןעצ עטצעל יד ןיא ןרָאװעג טכעלטנפעראפ רעקיר

 ןופ ןדיי יד ךיוא ןבָאה ,ןדיי עשיווטיל ןוא עשיליוּפ יד ץוח ַא זַא ,ךיז רימ

 "דנוא ףיוא ןבירשעגכרוד ךיז ןבָאה ןוא ךיז ןשיווצ שידיי טדערעג ןסיײרּפ
 זיא ןרָאי 48 יד ןופ גנורעדנַאװרעביא רעד טימ ,תמא .,ןושל-עמַאמ רעז
 ךיז געמ'מ רעבָא ,ץנעגילעטניא עשידיי עטשטיידרַאפ ַא ןעמוקעג וצרעהַא
 "גָאב,רענרעל-הבישי ענערָאװעג-"רקּפתנ; ןופ םָארטש רעד זַא ,ןייז רעשמ
 יד סָאװ ,תוכאלמ-לעב עשינצבק עטסָארּפ ןוא ךעלמירחוס עטריטָארק

 ןביוהעגנָא טלָאמעד טָאה טלעוו רעטלַא רעד ןופ ןטנעמעלע עכעלגעמרַאפ

 יז ןופ לָאצ יד קרַאטש ןגיואוועגרעביא טָאה ,עקירעמַא ןייק ןרטּפוצסױרַא
 רעכיז זיא םלוע "רעטסָארּפ , רעד יוו ױזַא ןוא .ענעפָאלטנַא-שיטילָאּפ

 "יא עטסרעמ יד זַא ,ןייז טינ קפס ןייק ןעק ,רעקידנדער-שידיי ַא ןעוועג
 -ירעמַא ןיא ךיוא ןבָאה עקירעמַא ןייק עּפָאריײא ןופ ןדיי עקידנרעדנַאװרעב
 ןיא ךַארּפש עקידנשרעה יד ,ןרָאי ליפ שידיי ךיז ןשיווצ ןדייר טזומעג עק
 .שידיי --- ןעוועג זיא ןלַאטרַאװק עשידיי-שיטנַארגימיא עקידנסקַאװ יד

 עקיױעמַא ןיא בושי ןשידיי םעיינ ןופ לייט רערעטנעגילעטניא רעד

 טינ .ךַארּפש רעשטייד רעד טימ טנַאקַאב וצרעהַא ןעמוקעג רעבָא זיא
 "רַאפ ןעוועג ןענייז עילַאװכ רע48 רעד ןופ רערעדנַאװרעביא יד זיולב
 ,ךעלטעטש עשיווטיל ןוא עשיליוּפ יד ןופ טנַארגימיא רעדעי ךיוא ,טשטייד
 ןוא ,םייה רעטלַא רעד ןיא ןסיוו ןכעלטלעוו ןופ סעּפע טשַאנעג טָאה סָאװ

 רַאפ ָאד טָאה ,גנוטייצ טָאלב ַא ןענעייל וצ שינעפרעדַאב יד טַאהעג טָאה
 ענעמוקעגוצ יד סָאװ ,שטייד ףיוא עסערּפ עשּפיה ַא טײרגעגנָא ןענופעג ךיז
 -יירַאב ןוא טרעסערגרַאפ ןבָאה רע48 יד ןופ ןעגנילטכילפ עכעלטייהיירפ
 ,טרעכ
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 ,ןטנַארגימיא עשידיי יד ןופ לייט רעטסערג רענענַאטשעגּפָא רעד
 ןענעייל רעדָא ןשינעטנעק-רדח לסיב סָאד יו רעמ םייה רעד ןופ טָאה סָאװ
 -רַאפ ןופ טייוו ןעוועג טּפיוהרעביא זיא ,טכַארבעגטימ טינ שמוח-שטייט
 ןופ ןעיורפ לָאצ עקידנגעוורעביא יד .,ןעגנוטייצ ןענעייל טימ ךיז ןעמענ

 "ילעטשרעטניה ןעוועג ךָאנ טרּפ םעד ןיא זיא עיצַארגימיא רעקיזָאד רעד
 -םייה ןעו .הביבס רעד טָא ןיא טנעמעלע רעשיליבסנַאמ רעד יו רעק
 קרַאטש טָאה "ּפָארוי , ןיא ךיז טוט סע סָאװ ןסיוו וצ טייקירעגיינ ןוא ייוו
 ךיז טָאה ,ענעדיי רעדָא ןדיי ןשיטנַארגימיא ןטושּפ םעד טשטעווקעגוצ
 -ליואוו , יד ןופ ,ןַאמסדנַאל ַא יצ ,ןכש רעקיצרַאה-טוג ַא ןענופעג דימת
 טנעיײלעגרָאפ ייז טָאה ,טמערַאברעד ייז ףיוא ךיז טָאה סָאװ ,"עקידווענעק
 יד טשטייטרַאּפ ייז רַאפ טָאה ןוא טַאלב ןשטייד ןייז ןופ "עלעקיטש ַא,
 ,רעטרעוו עכעלעדנעטשרַאפ-רעקינייװ ןוא ערעווש

 ָאד םלוע רעשידיי-שיטנַארגימיא רעטסטושּפ רעד זיא ןרָאי ענעי ןיא
 ןופ ווירב ןוא ןלָאקָאטָארּפ יד וליפַא זַא ,ןרָאװעג טשירעמשטייטרַאפ ױזַא
 טרעמעג טייהיירפ רעגיה רעד ןיא ךיז ןבָאה סָאװ ,תורבח עמורפ ןוא ןלוש
 ןטלּפירקרַאפ ַא ףיוא ןרָאװעג ןבירשעג ןענייז ,ןגער ַא ךָאנ ךעלמעווש יו
 "ורפ ןוא ןרושָארב עטשרע יד ךיוא .תויתוא עשידיי טימ רָאנ ,?שטַאד,
 עקירעמַא ןיא שידיי ףיוא ןרָאװעג טקורדעג ןענייז סָאװ ,ךעלמירפס עמ
 סָאװ ,שירעמשטייד ןימ ַא ןיא ןרָאװעג ןבירשעג ןענייז דָאירעּפ םענעי ןיא
 .ןעמוקעגפיוא ןדיי ייב ָאד טשרע זיא

 א

 זיא גירק-רעגריב ןכָאנ עקירעמַא ןיא עיצקורטסנָאקער ןופ טייצ יד
 ןיא זיולב טינ לַארָאמ רעשיטילָאּפ רעגיה רעד רַאפ עטסגרע יד ןעוועג
 "טסודניא .,טבעלעגפיוא דנַאל סָאד טָאה שימָאנָאקע .םורד ןטרעטשעצ
 -מָאק טימ ןשטנעמ רַאפ ןטייהנגעלעג ליפ טנפעעג ןבָאה לדנַאה ןוא סעיר
 םענעסעזעגנייא ןופ סעיגרענע עלַא ,טייקשירעמענרעטנוא ןוא ץנעטעּפ
 -גייא ןעוועג ןענייז עיצַארגימיא רענעסקַאװעגסיוא-קיזיר רעד ןופ ןוא םלוע
 המחלמ-ךָאנ רעד .עירעּפמיא רעיירפ רעיינ רעד ןופ יוב ןיא טנַאּפשעג
 רַאפ ןריט עלַא טנפעעג טיירב רעבָא טָאה טנערג טנעדיזערּפ ןופ םישזער
 .-ידנריזילַארָאמעד ַא יו טקריוװעג טָאה סָאד .ןָאטגנישַאו ןיא עיצּפורָאק
 -רַאּפ רענַאקילבוּפער ענעמוקעגפיוא יד .,דנַאל ןצנַאג ןרַאפ ליּפשייב רעק
 ,ןטייצ סנלָאקניל ןופ ,בײהנָא ןופ םזילַאעדיא ריא ןטיברַאפ ךיג טָאה ייט
 ,קלָאפ ןופ ןובשח ןפיוא ײרעכַאמ-טלעג ןוא םזירעירַאק ןטסגרע ןפיוא
 ליוו יז ביוא זַא ,טּפַאכעג ךיז טָאה ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד ענעגָאלשעג יד
 -לעז יד ןצונ יז זומ ,טכַאמ רעשיטילָאּפ ריא ןופ לייט ַא שטָאכ ןגירקקירוצ
 -נָא ףיוא ןָא ןדנעוו סעקילק עקידנשרעה יד סָאװ ,ןדָאטעמ-שזַאטנַאש עב
 ,טכַאמ רעייז ןטלַאהוצ

 דנַאלגנעייינ ןופ לייט ןטסקידנופצ ןופ ,קיפיסַאּפ ןזיב קיטנַאלטַא ןופ
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 -ָאֹּפ עקיטרָא ןגייטשפיוא ןבױהעגנָא ןבָאה עדירָאלפ ןופ ץיּפש םורד ןזיב
 טעטש ערעייז ןיא ןבָאה סָאװ ,"סעסָאב , עקיטכעמלַא טימ סעדנַאב עשיטיל
 -עג ייז טָאה סָאװ ,גנונעדרָא עשיגָאגַאמעד ַא טלצרָאװעגניײא ןטַאטש ןוא
 ערעייז רַאפ סעיצוטיטסניא-הכולמ עקיטרָא יד ןצונוצסיוא טכַאמ יד ןבעג
 ייב םיפתוש-עיצּפורָאק יד ןציטשוצרעטנוא ףיוא ןוא ןסערעטניא-ענעשעק
 יד ןענַאטשעגנָא טלָאמעד זיא קרָאי-וינ ןיא .,ןָאטגנישַאװ ןיא ,טכַאמ רעד
 יײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד ,רענעפורעג-ױזַא ,רעקיטרָא רעד ןופ טייצ-ילב
 ןיא לַאז ןסיורג םעד ןופ ןעמָאנ ןפיוא ןפורעג ךיז טָאה סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא
 .?לָאה ינעמעט., --- ריטרַאװק:-טּפיױוה ריא

 -עג ןוא עיטַארקָאמעד רעטשלעפעג ןופ דָאירעּפ-ץנַאלג םענעי ןיא
 ייב טצונעגסיוא קרַאטש סעדנַאב-טכַאמ עשיטילָאּפ יד ןבָאה ןלַאװ עטעבנג
 -רעדמוא ערעייז רַאפ ןטנַארגימיא ענעמוקעגנָא-טשרָאקָא יד ןלַאװ עלַא
 -יטרָא רעד רעביא זיולב טינ לָארטנָאק ןטימ רעכיז .ןעלדניווש עטרעה
 ערעכעה יד ןופ טפַאשרעטכיר רעד רעביא וליּפַא רָאנ ,יײצילָאּפ רעק
 -ַאטנַאש עשיטילָאּפ יד ןופ סרעּפוטשרעטנוא יד ןגעלפ ,ןטכירעג-טייטס
 ןענייז סָאװ ,ןזיירק-לַאװ ןיא ןטנַארגימיא עקידנסיוומוא ןביירטנָא ןטסישז
 טימ רענגעק יד ןריזירָאיַאמ וצ ידכ ,רעכיזמוא ןעוועג סנשיטילָאּפ יד רַאפ
 רעגריב ןרעוו וצ טַאהעג טינ טייצ ןייק ךָאנ ןבָאה סָאװ ,"רעלייוו, ענױזַא
 "רעגריב עיינ רַאפ ןעגנוגנידַאב-ץעזעג עלַארעביל-רעייז יד רעטנוא וליפַא
 ,ןטַאדידנַאק

 -כיר ערעייז רַאפ ןביירטפיונוצ טייל-"ינעמעט , ןגעלפ קרָאידוינ ןיא

 -רעגריב ייז רַאפ ןגירקסורַא ןוא ןטנַארגימיא עשירפ רעטרעדנוה רעט
 -םערַאב ןייז וצ דנַאל ןיא גונעג גנַאל ןעוועג ןענייז ייז טינ םגה ,ןריּפַאּפ
 ערַאטנעמעלע יד ןעמוקכָאנ טנעקעג ןבָאה ייז טינ ,טפַאשרעגריב וצ טקיט
 -דנַאל רעד ןופ םיקוסּפ עכעלטע ןענעיילרעביא ןענעק ןופ ןטפירשרָאפ
 ןוא ,טפַאשיירטעג ןרעווש טפרַאדעג ןבָאה ייז רעכלעוו וצ ,עיצוטיטסנָאק
 "ריב ןיא רעגריב-טינ ןעלדנַאװרַאפ וצ םעווקַאבמוא ןעוועג זיא סע ןעוו

 "ריב ןָא ךיוא יז ןעמ טָאה ,טנעָאנ-וצ ןעוועג ןענייז ןלַאװ יד תמחמ ,רעג
 ןעגנואווצעג וליפַא טפָא ,רעלייוו רַאפ טכַאמעג ,טרירטסיגער ןריּפַאּפ-רעג
 ,ןטַאדידנַאק-ינעמעט יד רַאפ לָאמ עכעלטע וצ ןעמיטש וצ

 יד ןבָאה סעיצַאניכַאמ עקיזָאד יד ןריפכרוד םייב זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 טייל יעטנירגעגסיוא' טימ ךיז ןענידַאב וצ טלעפרַאפ טינ טייל-?ינעמעט;,
 -ױטַאק רעד ןופ עיצַאניבמָאק ַא ךרוד .עּפורג רעשיטנַארגימיא רעדעי ןופ
 ַא טכוזעג טרעדנוחרָאי ןט19 ןופ ןטימ ןיא ןיוש טָאה סָאװ ,ךריק רעשיל

 -ַאנ עריא טימ ,קילבוּפער רענַאקירעמַא-ןךופצ רעד ןיא טלַאהנָא ןשיטילָאּפ
 ןענייז סָאװ ,רערעדנַאװרעביא עשילױטַאק-שירייא יד ,רענידַאב עכעלריט
 ןופ בייהנָא ןיא עקירעמַא-ןופצ ןיא ןעגנוגלָאפרַאפ גונעג ןענַאטשעגסױא
 םעד טניז "ינעמעט , ןופ סרעריפ-טּפיוה יד ןענייז ,טרעדנוהרָאי םענעי

 "סָאב , + עשירייא עלַא ןעוועג קרָאי-וינ ןיא גירק-רעגריב ברע ןופ דָאירעּפ
 יז ןבָאה .רעקוָארק (דרַאשטיר) "קיד, ,"ילעק ןָאשזד טסענָאה , ,דיווט
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 לַאװ-ברע ןַא זיא ןומה ןטסָארּפ ןופ טײלסדנַאל ערעייז רַאפ זַא ,טסואוועג
 עטשטנואוועג עמַאס יד --- הקשמ רעמ ךָאנ ןוא זייּפש גונעג טימ לשימרעק
 | .ךַאז

 ,סעּפורג-ןטנַארגימיא ערעדנַא יד ייב טסנוג םעד ןעניוועג וצ ףיוא
 -עג טפָא יז ןבָאה --- רענעילַאטיא יד ,רעטעּפש ,ןוא ןדיי ,ןשטייד יד ייב
 ןדַארַאּפ עקידלמוט ,ךעלשעמרעק זיולב יװ ןעלטימ רעמ ןדנעװנָא טזומ
 ךיז טָאה'מ רעכלעוו וצ ,עסערּפ ַא טַאהעג ןבָאה ןשטייד .קרעוורעייפ ןוא
 עשיטנַארגימיא ענעגייא ןַא טַאהעג ןבָאה ייז .; "ןרעטנעענרעד , טפרַאדעג
 ךיז ןבָאה ןדיי יד ייב .ןעיצוצ טפרַאדעג טָאה'מ עכלעוו ,ץנעגילעטניא
 ןופ "טינש םעד טּפַאכעג , ךיג ןבָאה סָאװ ,סולפנייא טימ שדוק-ילכ ןזיוװַאב
 עשיטילָאּפ ןציטש רַאפ ןעגנוקידירפַאב עלעירעטַאמ עסיוועג ןעגנַאלרַאפ
 טימ עּפורג עשיטנעגילעטניא ןַא ןזיוװַאב ךיוא ךיז טָאה סע .ןטַאדידנַאק
 יד שטָאכ ןרַאשוצ טפרַאדעג טָאה'מ ןעמעוו ,סעיציבמַא עשיטסילַאנרושז
 רַאפ ןטיירג ןלַאװ יד ברע טגעלפ'מ סָאװ ,טײצלָאמ ןכייר ןופ ךעלקערב
 ,עסערּפ רעשטייד ןוא רעשילגנע רעד

 ןיא גנוניישרעד-פַאנסיוא ןייק ןעוועג טינ גנַאל זיא "ינעמעט , ןוא
 -ַּפָא טָאה םַאטשּפָא ןשידנעלריא ןופ עדנַאב עשיטילָאּפ יד סָאװ ,עקירעמַא

 -רַאּפ רעשיטַארקָאמעד רעד ןופ עמריפ רעד רעטנוא ,קרָאי-וינ ןיא ןָאטעג
 סרעכיװַארַאמ עשיטילָאּפ עשיטנַאטסעטָארּפ רענַאקירעּמַא עטוג ןבָאה ,ייט
 -- טעטש ערעדנַא לָאצ ַא ןיא ןוא עיפלעדַאליפ ,עגַאקיש ןיא ןָאטעגכָאנ

 -ױטַאק-טינ יד ןבָאה טייצ רעד טימ .עמריפ רענַאקילבוּפער רעד רעטנוא
 -ַאֹּפ ןופ טרּפ ןיא "ינעמעט , ןגיטשעגרעבירַא רשפא סרעכַאמכָאנ עשיל
 "ענעגעד עשיטילָאּפ רענַאקירעמַא ץנַאג עקיזָאד יד .שזַאטנַאש ןשיטיל
 םוצ ,טָאה יז ליפיוו ףיוא רָאנ אחרוא-בגא טנָאמרעד ָאד טרעוװ עיצַאר
 ןופ גנולקיװטנַא רעד וצ ןוא םוקפיוא םוצ תוכייש ַא טַאהעג ,ןרעױדַאב
 ,עקירעמַא ןיא ןזעוו-סגנוטייצ ןשידיי

 ,טריפרעד ױזַא טָאה ןזעוו-סגנוטייצ ןשידיי ןופ לרוג רעקירעיורט רעד
 יד טינ ןייז ןלָאז שידיי ףיוא ןטַאנעצעמ-גנוטייצ עקיטכיוו עטשרע יד זַא
 -ַאּפ-רוטלוק עיינ ַא ןלעטשפיוא ןלָאז סָאװ ,ןדיי עטלצרָאװעגנײא ערעכייר

 -ּפורָאק עדמערפ רָאנ ,רערעדנַאװניײא-רעדירב עמירָא ערעייז רַאפ עיציז
 רַאפ טנעמַאדנופ םעד ןגייל וצ טקערידמוא ןפלעה רָאג ןלָאז ןטסינָאיצ
 -ידיי ַא ןופ ןביײהנָא יד זַא ,טלָאװעג החגשה יד טָאה רשפא.עסערּפ רעזנוא
 ןעגנוטייצ יד ידכ ,עקידהרצ ענױזַא ןייז ןלָאז עקירעמַא ןיא עטערּפ רעש
 -ַאעט ןשידיי םעד ןגעקטנַא ןטלַאה סיורג קרַאטש וצ ךיז ןענעק טינ ןלָאז
 -עדנַא ןופ ןרָאװעג טעדנירגעג רעטעּפש רָאי עכעלטע טימ זיא סָאװ ,רעט
 -ַאעט יד .ןרעלעק:ףיוז ןוא -סערפ עשינעמור ןיא םיליכשמ עוויאַאנ ער
 יו ,שיטסילַאעדיא רעקינייוו טינ ןעוועג ךָאד ןענייז ןדיי ייב ןרענָאיּפ-רעט
 רעד ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ רעגייל-טנעמַאדנופ יד ןעוועג ןענייז סע
 ,טלעוו רעיינ

 יי
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 רעטשרע רעד ןענישרעד קרָאי-וינ ןיא זיא ,1870 ,ץרעמ ןט1 םעד
 ףיוא ."גנוטייצ עשידיי יד , :ןעמָאנ ןרעטנוא טַאלב שידיי ַא ןופ רעמונ
 ,לוטיט ריא ןרָאװעג ןדלָאמעג ךיילג טַאלב ןופ ּפָאק ןרעטנוא זיא שילגנע
 ,ןטיוװ ןזָאלעג טָאה סטָאװ ,לּפעקרעטנוא ןַא טימ ,"סמייט ורביה יהד , סלַא

 ,קיטילָאּפ , --- יוװ ,רעקינייוו טינ טימ ןעמענרַאפ ךיז טעװ גנוטייצ יד זַא

 -עגסױרַא-רָאטקַאדער רעד ."טסנוק ןוא טפַאשנסיװ ,עטכישעג ,עיגילער
 עלַא ןעניישרעד טעוװ טָאלב ןייז זַא ,ןדלָאמעג ךיוא טָאה ,רענכוב .ק .י ,רעב

 ,רַאילּפמעזקע ןַא טנעס סקעז ןטסָאק טעוװ ןוא קיטיירפ

 -רָאפ ,טױיּפַארגָאטיל רָאנ ,טקורדעג ןעוועג טינ זיא טַאלב עיינ סָאד
 רענעי וצ קרָאי-וינ ןיא עקַאט זיא יצ ,םעד ןגעוו קינייא טינ ןענייז רעש
 לגנוטייצ ַאזַא טנעקעג טָאה סָאװ ,יירעקורד עקיצנייא ןייק ןעוועג טינ טייצ
 ןשיפַארגָאטיל ַא טימ טצונַאב ךיז טָאה רענכוב .ק .י רעדָא ,ןזָאלסױרַא
 -ַארגָאטיל ןיא העידי עדעסעב ַא טַאהעג טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד סעצָארּפ
 טפירשטייצ סרענכוב זיא טָאלבנכָאװ ןייק זַא ,ןעמ סייוו רעכיז ףיוא .עיפ
 "כוב .ק .י ןעוו ,ןַאד רָאנ ןענישרעד זיא "גנוטייצ עשידיי יד , .ןעוועג טינ
 טריסַאּפ סָאד טָאה .רעמונ ַא ןבעגוצסיזרַא ןעלטימ יד ןגָארקעג טָאה רענ
 ,רענעטלעז ךָאנ ןוא שדוח ַא לָאמ ןייא

 -ַאב יכאלמ ,ד .א סָאװ ,1878 ,רעבָאטקָא ןט51 ןופ רעמונ ַא ןופ
 רעד ןופ ןבעגעגסױרַא) "עסערּפ רעשידיי רעד ןופ ךובלמַאז , ןיא טביירש
 "ער רעד רעטנוא ,1984 ןיא קרָאי-רינ ןיא טפַאשלעזעג-רוטלוק רעשידיי

 -ָאד טָאד זַא ,סנטשרע ךיז רימ ןסיוורעד ,(יקצַאש בקעי .רד ןופ עיצקַאד
 "פוב ,ק .* רעבעגסױרַא-רָאטקַאדער ןופ ןצנַאגניא טליפעגסיוא ,טַאלב עקיז
 ךופ ךַארּפש יד ,סנטייוצ ;טלַאהניא ןיא שינלטב טסכעה ןעוועג זיא ,דענ
 ןשּפיה ַא טימ ןוא ,תויתוא עשידיי טימ רָאנ ,שירעמשטייד ןעוועג זיא טָאלב
 "טג ןעוועג זיא טָאלב טָאד ,סנטירד ; רעטרעוו עשיאיירבעה ןופ שימוצ
 זיא סע סָאװ בילוצ ,קיטילָאּפ-"ינעמעט , ןופ ןסערעטניא יד וצ טעמדיוו
 "צג ךיוא ,טָאדידנַאק"טָאטש "ינעמעט , ַא רַאפ לקיטרַא-טייל םעד ץוח ַא
 -ַאמעג טָאה סָאװ ,טיצַאזינַאקירעמַא רַאֿפ השירד עמורפ ַא ןרָאװעג טקורד
 -ירעמַא םעד רַאפ םיתבש יד לעיצעּפס ןרעייפ ןלָאז ייז ,םינבר ןופ טרעד
 שדוח ןופ קיטשרענָאד ןטצעל םעד ,יעד גניוויג"סקנעט) גָאט-קנַאד םענַאק
 ,(גָאט-סטײקיגגעהּפָאמוא סעקירעמַא) ילוי ןטרעפ טעד רַאפ ,(רעבמעווָאנ
 "םיבוט-םוי , ייווצ ערעדנַא יד תעב ןוא . ,.גָאטילַאװ טרע תבש םעד ןוא
 עקיזָאד יד ךיז טײרּפשרַאפ ,רעטרעוו עכעלטע טימ טקיטרַאפעגּפָא ןרעוו
 ! ןלַאװ יד ןופ טײדַאב םעד ןגעוו טיירב ןוא סיורג גנוטייצ

 טיג ןַאמקרַאטש השמ סָאװ ,גנוטייצ רעקיזָאד רעד ןופ ןטַאטיצ יד ןופ
 ףענכוב .ק ,י זַא ,ןעז וצ זיא (ךובלמַאז ןקיבלעז םעד ןיא) לקיטרַא ןייז ןיא

 ףיז טָאה רע .רעוטיללכ רעליואוו ַא ןוא ליכשמ ַא דיי ַא ןעוועג זיא

 -רַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,גנואיצרעד רעשידיי רעד רַאפ טגרָאזעג קרַאטש
 עטשרע יד רַאט טנעמַאדנופ םעד טגיילעג וליּפַא טָאה רע { טזָאלרָאװ

 יד ןענַאטשטנַא זיא סע רעדייא גנַאל ,ןענייארַאפ ץוש-רעטעברַא עשידיי
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 ,םעד ץוח ַא ןוא ;עקירעמַא ןיא ןדיי ייב גנוגעװַאב-רעטעברַא עלעמרָאפ
 ,םינכש עשידיי-שיטנַארגימיא רַאפ ץוש ַא ןלעטשפיוא טוואורּפעג רע טָאה
 יז ןעמעוו ,רעמיטנגייא-זיוה יד ןופ ןרָאװעג טריטַאולּפסקע ןענייז סָאװ
 רעד זַא ,הרבס ַא ךיוא זיא סע .טלעג-הריד עכיוה-וצ ןלָאצ טזומעג ןבָאה
 ןרענכוב טָאה ,ילירג סיערָאה ,דָאירעּפ םענעי ןופ לַארעביל רעסיורג
 ןיא ,טנעדיזערּפ רַאפ טרידידנַאק טָאה ,ילירג ,רע רעדייא ,ןעוועג ברקמ
 -עי ךָאנ ןכיגניא זיא רע זיב ,םעד ךָאנ ןוא ,עציטש סינעמעט טימ ,2
 | | ,ןברָאטשעג לַאװ רענ

 ןקיזָאד םעד רַאפ ןעניפעג ןוואורּפ טינ לָאז'מ םיתוכז ליפיוו רָאנ
 טרָאפ טביילב ,עקירעמַא ןיא ןזעוו-סגנוטייצ ןשידיי ןופ רענָאיּפ ןטשרע
 סעידיסבוס יד ףיוא טנעלעגנָא קרַאטש ךיז טָאה טַאלב ןייז זַא ,טקַאפ רעד
 ןופ רעמונ ןייא ןעז וצ ןעמוקעגסיוא זיא אפוג רימ .?לָאה ינעמעט , ןופ
 -ַאקירעמַא , ןופ גנולמַאז סדלָאג ןַאמרעה ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,טַאלב ןייז
 ,רעמ טינ .םוטַאד ַא ןָא ןצנַאגניא ןיוש זיא רעמונ רעקיזָאד רעד .,"ַאנ
 ןלענָאיצַאזנעס םעד ןגעוו זיא רעמונ םענעי ןופ ףָאטש רעצנַאג רעד סָאװ
 -יטנַארגימיא-שידיי רעטשרע רעקיזָאד רעד .סעצָארּפ-דרָאמ ןייטשניבור
 םייב ,םיטרּפ עלַא טימ ,ןרָאװעג טקעדעגפיוא זיא עקירעמַא ןיא דרָאמ רעש
 ןופ רעמונ רעד .,1876 רַאונַאי ןיא ,טכירעג רענילקורב ַא ןיא סעצָארּפ
 ןענישרעד םתסה-ןמ זיא עמַארד רעד טָא ןופ גנובײרשַאב ַא טימ טַאלב
 תודע סָאד טינ טרענימ םַאנסיוא-עיצַאזנעס רעד טָא רָאנ .רעטניוו םענעי
 וצ ןעמוקנָא טזומעג טָאה רענכוב זַא ,ןענַאמקרַאטש ןוא ןיכאלמ ןופ ןגָאז
 ,רעקיטילָאּפ עריא טימ "ינעמעט , ןופ סעקסַאל יד

 זיא עקירעמַא ןיא ןזעוו-סגנוטייצ ןשידיי ןופ רענָאיּפ רעטייווצ רעד
 "ייווצ סָאד ןבעגסױרַא ןבױהעגנָא טָאה רע .ןייטשנרעב שריה יבצ ןעוועג
 .,1870 ילוי ןיא ,"טסָאּפ יד , --- ,קרָאי-וינ ןיא שידיי ףיוא טַאלבנכָאװ עט

 ןייז ןביוהעגנָא טָאה ,בר רעירַאװלַאק ַא ןופ םעדייא ןַא ,ןייטשנרעב
 קידנריטרָאּפמיא ,יירעקורד רענעגייא ןַא טימ ערעירַאק עשירעבעגסױרַא
 "עז ַא טפַאשרַאפ ךיוא ךיז טָאה רע .ןיוו ןופ ןוא ענליוו ןופ ריא רַאפ ץַאז
 -עמַא ןיא רעטעּפש זיא רעכלעוו ,ליכשמ ַא ,ינושרעג יבצ ,רָאטקַאדער-רעצ
 רעזעיגילער ןופ טיבעג ןטיוא רעוט רעקיטכיוו ַא ןוא בר ַא ןרָאװעג עקיר
 טַאלב ןייז סָאװ ,טליּפשעגוצ ןענייטשנרעב טָאה ךיוא ,ןדיי ייב גנואיצרעד
 ןעוו ,גירק ןשיזיוצנַארפ-שיסיירּפ ןופ טייצ ןיא ןעניישרעד ןבױהעגנָא טָאה
 סעיינ לסיב ַא ךָאנ טצכעלעג ןבָאה קרָאי-וינ ןופ ןטנַארגימיא עשידיי יד
 שזַאריט ַא ןגָארקעג "טסָאּפ יד , עקַאט טָאה .המחלמ רעקיזָאד רעד ןגעוו
 גנוכיירגרעד עקידנטיײדַאב רָאג ַא .ךָאװ ַא 4,000 םורַא ןופ (עיצַאלוקריצ)
 ןזיב ךיירגלָאפרעד ץנַאג ןעגנַאגעגנָא זיא טַאלב סָאד .,טייצ רענעי רַאפ
 .1811 ןופ בײהנָא

 טָאה ןלַאװק עשיטילָאּפ ןופ טלעג ןגירקוצניירַא "ערה-רצי , רעד

 טימ ךיז ןקידירפַאב טזָאלעג טינ ןענייטשנרעב ךיוא ,סיוא טזייוו ,רעבָא
 -ַאב ךיז טָאה סע ןעוו .ןסנָאנַא ןוא ןטנענָאבַא ןופ תוסנכה עכעלנייוועג יד



 53 עקירעמַא ןיא רעטעלב עשידיי

 "יורק רעשיטילָאּפ ַא ןוא קינטײטסע-לעיר ַא ,ןעהָאק בקעי א רענייא ןזיוו
 תופתושב ןדנירג ךרוד ,ןקילג ןגָאלשעגרָאפ ןענייטשנרעב טָאה סָאװ ,רעכ
 גנירג ךיז ,ןייטשנרעב ,רע טָאה ,ןקעווצ עשיטילָאּפ רַאפ גנוטייצ עיינ ַא
 ,ןדייררעביא טזָאלעג

 ןטיירגוצוצ ידכ ,םיצולּפ ןרָאװעג טלעטשענּפָא "טסָאּפ יד , זיא ױזַא
 ורביה יד , ןסייהעג טָאה סָאװ ,טפירשטייצ רעיינ רעד ןופ עבַאגסיױא יד
 ,שילגנע --- קיכַארּפש-ריפ ןייז טלָאזעג ןיוש טָאה טַאלב ץיינ סָאד ,"סוינ
 טלָאװעג טָאה ,ןעהַאק ,ףתוש סנייטשנרעב .שידיי ןוא שיאיירבעה ,שטייד
 ןענעייל סָאװ ,ןדיי יד ןופ רוטַאדידנַאק טמַא-טָאטש ןייז רַאפ ןעמיטש ןּפַאכ
 ,ןכַארּפש ריפ עלַא

 ןופ רעמונ רעטשרע רעד ןענישרעד ,1871 ,לירּפַא ןיא זיא ,ונ
 ייב .תונושל ריפ ףיױא ,ןטייז 22 ןופ טַאלב ַא ,"סוינ ורביה, רעד
 רעבָא זיא ,קרָאי-וינ ןיא גנילירפ םענעי ןעמּוקעגרָאפ זיא סָאװ לַאװ רעד
 -עטניא ןצנַאג םעד ןריולרַאפ רע טָאה .ךַארק ַא טימ ןלַאפעגכרוד ןעהָאק
 ףתוש ןופ טָאה ןייטשנרעב .יײרעבעגסױרַא-סגנוטייצ רעשידיי ןיא סער
 ױזַא ךיז טָאה רע זַא הרבס ַא ,ןגירקסיורַא טנעקעג טינ טלעג ליפ
 ןזיװַאב טָאה רע זַא ,סרַאלָאד עשיטילָאּפ ךָאנ געיעג ןיא טיירדרַאפ
 ןרעביא םיא זיא םעד ךָאנ .טַאלב ןופ ןרעמונ 12 ַא זיולב ןבעגוצסױרַא
 זיא ףוסל .ןענעהָאק טימ טכירעג ןיא ךיז ןדָאל וצ ןעמוקעגסיוא קורד
 יו רעמ ,סלַאפנדעי .ץַאז לסיב ןייז ייב ןבילבעג זילב רע
 ץראב הפוצה, ,שיאיירבעה ףיוא לכלַאנרושז םעניילק ַא ןבעגסױרַא טימ
 "ניא רע טָאה ןכיגניא .ןעמונרַאפ טינ ןייטשנרעב ןיוש ךיז טָאה ,"השדחה
 ןרָאװעג זיא ןוא סעיציבמַא עשיטסילַאנרושז ענייז ןופ טגָאזעגּפָא ךיז ןצנַאג
 ,רעטרע-יוב ןוא רעזייה ןופ רחוס ַא ,ריקנַאב ַא

 ,ןַאמרעגנוי רעשידיי ַא ןזיװַאב ךיז קרָאי-וינ ןיא טָאה 1879 ןיא
 "טגנוטייצ רעטשרע רעד ןרעוו וצ ןעוועג טרעשַאב רעטעּפש זיא סע ןעמעוו
 --- ןעוועג זיא לזמ-רב רעקיזָאד רעד .עסערּפ רעשידיי רעד ןיא טַאנגַאמ

 רעבָא זיא םיא .בר רעקלַאוװאוס ַא ןופ ןוז ַא ,ןהָאזהרש יבצ לאירתכ
 רע זיב טלעג"-יבר ןלָאצַאב וצ ןוא ןרעטַאמוצנָא שּפיה ךיז ןעמוקעגסיוא
 ,טגָאירעד לזמ ןטוג ןייז עקירעמַא ןיא טָאה

 לאירתכ רעגנוי רעד סָאװ ,ןדנ ןופ טשער ןקידרעלָאד טנזיוט ןטימ
 ןבעגסױרַא ןביוהעגנָא ,1872 ןיא ,רע טָאה ,עקיועמַא ןייק טכַארבעג טָאה
 -ייצ עשידיי רעקרָאי-וינ , ןסייהעג טָאה סָאװ ,טַאלבנכָאװ ַא קרָאי-וינ ןיא
 ןייז ,לגנוטייצ רעד םורַא יירעקורד ַא טנדרָאעגניײא וליפַא טָאה רע .,"גנוט
 קייּפ ףיוא ןענופעג ךיז ןבָאה ָארויב-סטפעשעג ןוא גנוניואוו ,עיצקַאדער
 זיא טַאלב ןייז זַא ,טמירַאב ךיז רעטעּפש ןרָאי טימ טָאה ןיילַא רע ,טירטס
 עשילױּפ-שטייד ,ןטנענָאבַא עטסרעמ יד ןוא ןבירשעג שטייד ןייש , ןעוועג
 8 יװ רעמ טַאלב סָאד טָאה ןגעווטסעדנופ ."ןזעלעג ןרעג סע ןבָאה ,ןדיי
 ןייז ןריולרַאפ וואורּפ םעד-טָא ייב טָאה רע ןוא ,ןטלַאהעג טינ ךיז םישדח
 ,ןגעמרַאפ ץנַאג
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 -עמַא ןיא ןרעדנַאװ לסיבַא ךָאנ ,1874 ןיא ,רעטעּפש רָאי ייווצ טימ
 -רעד ,, ַא יו ןיוש ,קרָאי-וינ ןיא ןזיוװַאב רעדיוװ ךיז ןהָאזהרש טָאה ,עקיר
 לענַאק 112 ןיא ,ןבעגסױרַא ןביוהעגנָא טָאה רע .רעגעלרַאפ "רענערַאפ

 רע טָאה לָאמ סָאד ,"ןטעזַאג עשידיי יד , --- טַאלבנכָאװ ַא ךָאנ ,טירטס
 "עּפש ענייז ןיא .םיפתוש ןוא "ןטַאנעצעמ , ןופ טלעג ןטימ טעברַאעג ןיוש
 "רע יד ןיא זַא ,ןבעגעגנָא רע טָאה ןעגנורעניארעד עכעלטנפעראפ-רעט
 יו, --- םיפתוש רעמ טַאהעג "ןטעזַאג , יד וצ רע טָאה םישדח ןיינ עטש
 -מלהי יכדרמ רעגָאװש ןייז ,"רעבייוו טַאהעג טָאה ַאשַאּפ רעשיקרעט ַא
 ןעוועג זיא סָאװ ,רעצעז ןוא רעביירש רעשיאיירבעה ַא ,ליכשמ ַא ,ןייטש
 טלײטענּפָא טַאהעג םיא ןופ ךיז טָאה ,רעצעז ןוא רָאטקַאדער סנהָאזהרש
 "עַארזיא רעקרָאידוינ, םעד ,טַאלבנכָאװ ענעגייא ןַא טעדנירגעג טָאה ןוא
 -וקנָאק ןוא ןשינעגָאלּפ םישדח עכעלטע ךָאנ ,1878 ילוי ףוס ןיא ,"טיל

 ןייטשמלהי ןוא ?טילעַארזיא , םעד ןעמונעגרעביא ןהָאזהרש טָאה ץנער
 ."ןטעזַאג , יד ןופ רָאטקַאדער-רעצעז ןרָאװעג לָאמַא רעדיוו זיא

 יייז טימ ךיז ןעוועדנופנייא ןביױהעגנָא ןיוש ןהָאזהרש טָאה 1877 ןיא
 "שירַאברַאב ױזַא ןעוועג זיא טַאלב ןייז ןופ ךַארּפש יד ."ןטעזַאג , ענ
 -ַאװלַאק , יד רעייגסיוארָאפ ענייז ןופ רעטעלב יד ןיא יו ,שירעמשטַײד
 רעבָא ןבָאה רענעייל עשידיי יד .ןייטשנרעב ןוא רענכוב---ןשטייד רעיר
 עשידיי טימ עיצַאמרָאפניא ןופ לַאװק רעדנַא ןייק .טַאהעג טינ הירב ןייק
 -לעטע בוד ןמחנ ,רעקורד ַא טָאה רָאי םענעי ןיא .ןעוועג טינ זיא תויתוא
 ןבעגסיױרַא ןביוהעגנָא ,ליכשמ ַא ןוא ןַאמסדנַאל רעקלַאוואוס ַא ךיוא ,ןָאס
 -לעטע .,?עסערּפ עשיטילעַארזיא יד, --- טפירשנכָאװ ַא עגַאקיש ןיא
 סָאװ ,סוקרַאמ .ל .ש ,ליכשמ רעגנוי רעדנַא ןַא ןעוועג זיא רָאטקַאדער סנָאז
 .עזוקרַאמ --- ףיוא טשירעמשטייטרַאפ ןעמָאנ ןייז טָאה

 -ַאקיש ןיא הכרעמ ןייז טימ ןדירפוצ ןעוועג ןָאזלעטע זיא בײהנָא ןופ
 גירק ןשיקרעט-שיסור םעד בילוצ .תוליהק-ברעמ עטנעָאנ יד טימ עג
 .דלַאב .רענעייל גונעג טגָאמרַאפ םיבושי עשידיי ערענעלק יד וליפַא ןבָאה

 ,קרָאי-וינ ןייק טַאלב ןייז ןגָארטעגרעבירַא ןָאזלעטע טָאה רעבָא גירק ןכָאנ
 לירּפַא ביײהנַא זיב ?ןטעזַאג, סנהָאזהרש טימ טרירוקנָאק טָאה רע ואוו
4, 

 ןופ ןוא "ןטעזַאג, יד ןופ רענעייל יד ןופ הגרדמ-רוטלוק רעד ןגעוו
 ןרָאי רעקילדנעצ טימ רעטעּפש טָאה ?עסערּפ רעשיטילעַארזיא ,, רעד
 -יפ יד ןופ ליפ , :עזוקרַאמ רָאטקַאדער רעד טגָאזעג תודע ,רַאומעמ ַא ןיא
 -ַאטשרַאפ טינ ךָאנ לטריפ ַא רַאגָאז ןבָאה (ןעגנוטייצ עדייב ןופ) רעזעל על
 רַאװ ,סנטייווצ ןוא ,ןזעל ןיא טביאעג טינ ךָאנ יז ןרַאװ ,סנטשרע .ןענ
 ,1910 ןיא טלייצרעד עזוקרַאמ טָאה ױזַא ."ןפילשעג טינ שידוי רעד ךָאנ
 -רָאװרַאפ שּפיה ןעוועג ךָאנ ךיוא זיא שידיי רעד ואוו ,"טַאלבעגַאט , ןיא
  ןטָארעג רערעדנַא רעד ןיא ענייא ןעוועג ןענייז רעטעלב עדייב .טזָאל
 / טָאה ןָאזלעטע .ביוא ןוא .סעידיסבוס עשיטילָאּפ ןכוז ןופ טרּפ ןיא ךיוא
 . -רעביא "ןטעזַאג, יד ףיוא עקַאטַא רעטרעטיברַאפ ַא טימ ,טזומעג ףוסל
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 ,םעד תמחמ ןעוועג סָאד זיא ,טנערוקנָאק םוצ דלעפ עקיזָאד סָאד ןזָאל
 ,סעדנַאב עשיטילָאּפ רעקרָאי-וינ יד וצ ןעמוקוצ טנעקעג טינ טָאה רע סָאװ
 ,טירטוצ ןרעטכייל ַא טַאהעג טָאה ןָאזהרש עכלעוו וצ

 ןטסנרע רעייז ַא לָאמ ןטשרע םוצ ןגָארקעג ןהָאזהרש טָאה 1878 ןיא
 -עג טָאה ןהָאזהרש ןעמעוו ייב ,יקסווָאלָאּפָאט .מ רעקורד רעד ,טנערוקנַאק
 ךיוא .טַאלבנכָאװ ַא ןבעגוצסיורַא ןײלַא ןסָאלשַאב טָאה ,גנוטייצ ןייז טקורד
 ןוא ,רענעגייא ןַא טימ זיולב טינ גנומענרעטנוא רעד וצ ןטָארטעגוצ רע זיא
 ,קרָאי-וינ ןיא ןרָאי רע70 ףוס יד ןופ יירעקורד רעשידיי רעטסעב רעד
 -יטכיוו ךָאנ זיא סָאװ ,ןוא ,לַאטיּפַאק-סגנודנירג ןסיוועג ַא טימ עקַאט רָאנ
 ,רָאטקַאדער ןטוג ַא טימ ,רעק

 ןביוהעגנָא טָאה יקסווָאלָאּפָאט ,מ סָאװ ,"גנוטייצ-סקלָאפ עשידוי איד,
 ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,1878 רעמוז ןיא ,קרָאי-וינ ןיא ןבעגוצסיורַא
 ןשירענָאיּפ ןיא גנוניישרעד עיינ ַא ,םיטרּפ עלַא ןיא ,ןעוועג זיא ,ױדנַאל ,נ
 גנוטייצ רעד ןופ ןײלַא ךַארּפש יד ןיוש .קרָאי-וינ ןיא םזילַאנרושז ןשידיי
 -לַאק , סָאד ןעוועג זיא סע יו ,שידיי ןטדערעג םוצ רעטנעענ ןעוועג זיא
 ,ןעמזיאיירבעה עטקָארבעגנײרַא ןוא תויתוא עשידיי טימ "שטייד-רעירָאװ
 רעבעגסױרַא רעד .עסערּפ ןָאזלעטע-ןהָאזהרש רעקידטלָאמעד רעד ןופ
 רָאטקַאדער רעד .טַאלב ןופ הסנרּפ ףיוא ןקוקסױרַא טזומעג טינ טָאה
 ,רענעייל ענייז ןרעלקפיוא ןוואורּפ וצ טנַאה עיירפ ַא טַאהעג םיא ייב טָאה

 15 רעמונ רעד .תודיגמ עקידנגָאז-טשינרָאג טימ ייז ןּפָאטש וצ טָאטשנָא
 ךובלמַאז , ןיא טבײרשַאב ןַאמקרַאטש השמ סָאװ גנוטייצ רעקיזָאד רעד ןופ
 -וינ ,ָאוויי ןופ לײטּפָא-םַא) "עסערּפ רעשידיי רעד ןופ ייליבוי ןט280 םוצ

 ןעוועג ךָאנ זיא ךַארּפש סױדנַאל .נ םגה זַא ,טזייװַאב (1935 ןיא ,קרָאי
 םישוריּפ ענייז ,סעיינ ןבעגרעביא ןופ ןפוא ןייז זיא ,שירעמשטייד שּפיה
 "רַאב ןוא תונלטב ןופ יירפ ןעוועג טרָאפ ,ןעגנוריסַאּפ עקידנפיול רעביא
 ןטלָאגעג עסערּפ לארשיילכ רעגיה רעד ןיא ךָאנ ןבָאה סָאװ ,ןעמזירַאב
 .רעטעּפש ןרָאי רעקילדנעצ טימ וליפַא

 -הרש ןופ ןענייז עקירעמַא ןיא רענעײלדןטנַארגימיא עשידיי יד רָאנ
 ַאנָאבַא ןטכַארטַאב וצ ןרָאװעג טניואוועגוצ טלָאמעד ערעדנַא ןוא ןענהָאז
 געמ טַאלב סָאד סָאװ ,הבדנ ַא יוװ ,גנוטייצ רעשידיי ַא וצ ןעגנולָאצ-טנעמ
 ,ךיוא זיא רענעייל יד ןרעלקוצפיוא וואורּפ רעד .ןרעדָאפ טינ רעבָא ,ןטעב
 "עג ןופ הסנכה יד .טייצ רענעי רַאפ טגַאװעג-וצ ןעוועג ,סיוא טזייוו
 ןייק .עקיטשינ ַא ןעוועג זיא הביבס רעשידיי רעד ןיא ןסנָאנַא-סטפעש
 ,ןעווערבעשז טנעקעג טינ ךיוא יקסווָאלָאּפָאט טָאה סעידיסבוס עשיטילָאּפ
 -ץגּפָא יקסווָאלָאּפָאט טָאה ,ןָאטעג סָאד טָאה ןהָאזהרש יבצ לאירתכ יו
 ,טַאלבנכָאװ ןייז טלעטש

 -עג ןטימ לטעצ-טנעמַאנָאבַא סָאד רע טָאה ,1880 ,יַאמ ןט28 םעד
 ַא רַאפ טלָאצעגנײא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןטנענָאבַא עכעלטע ןופ טְלָאצ
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 עשידיי יד ןופ רעבעגסױרַא םעד ןבעגעגרעביא ,סיוארָאפ םישדח רָאּפ
 -רעדָאמ ַא קרָאי-וינ ןיא ןבעגוצסױרַא וואורּפ רעטשרע רעד ."ןטעזַאג,
 טרידיווקיל זיא ןרָאי רע70 יד ןופ ףוס םייב גנוטייצ עשידיי ערעביוז ענ
 .ןרָאװעג

 גנוטייצ רעשידיי ַא ןופ ןגלָאפרעד עטשרע ?7
 עקירעמַא ןיא

 -לזמ ןביוהעגנָא החּפשמ-ןהָאזהרש רעד רַאפ ךיז ןבָאה ןרָאי רע80 יד
 ןיא ײרעבעגסױרַא-סגנוטייצ רעשידיי ןופ דלעפ ןיא עקיצנייא יד ,.קיד
 ןגָארקעגנײרַא ןבָאה ייז ןוא טליּפשעגוצ ייז לַאפוצ ַא ךָאנ טָאה ,קרָאי-וינ
 ןהָאזהרש לאירתכ טָאה טלָאמעד .שוביש ַא רַאפ יירעקורד ענעגייא ןַא
 רעמונ זיוה ןיא ,ירוַאב רעד ייב ,ייודָארב-טסיא ףיוא ןבילקעגרעכירַא ךיז

 "יא ןוא ,טפעשעגילבעמ ַא שזַאטע ןטשרעטנוא ןפיוא טַאהעג טָאה סָאװ ,5
 רעקלַאוװאוס יד ןופ לכלוש סָאד טזיוהעג םעוקַאב טָאה סנהָאזהרש יד רעב
 ,טײלסדנַאל

 "וק ןייא ןיא ןטלַאהעג ןבָאה דנַאלסור ןופ ןעוו ,1881 ןופ רעמוז ןיא
 דחפ ַא ןפרָאװעגנָא טָאה סָאװ ,עילַאװכ-ןעמָארגָאּפ ַא ןגעוו תועידי ןעמ
 -מיא רעשירַאצ רעד ןיא םיבורק טימ םלוע ןשיטנַארגימיא ןגיה םעד ףיוא
 -ַאפרעד רעקידרעירפ ןופ טסואוועג ןהָאזהרש לאירתכ ןיוש טָאה ,עירעּפ
 .רעגעלרַאפ-סגנוטייצ רַאפ קיטסניג רָאג זיב זיא טייצ-תוינערוּפ ַא זַא ,גנור
 -ַאג עכעלגעט , ןבעגוצסױרַא ןביוהעגנָא ,1881 ,ינוי ןט18 םעד רע טָאה
 רעד ףיוא ןוא עקירעמַא ןיא גנוטייצ-נָאט עשידיי עטשרע יד --- "ןטעז
 ,טלעוו רעצנַאג

 "עגסיוא ןענייז "ןטעזַאג עכעלגעט יד, ןופ ןרעמונ עטשרע יד ןיוש
 "טילעַארזיא סנַאילַא , רעד ןופ ןטכירַאב טימ רקיע רעד ןרָאװעג טליפ
 ןופ ןטילעג ןבָאה סָאװ ,טעטש עשיסור ענעי ןיא ןדיי ןופ עגַאל רעד ןגעוו

 ןבָאה ןעמָארגָאּפ ואוו ,םיבושי עשידיי-שיסור עלַא ןופ ןוא ,ןעמָארגָאּפ
 ןדיי ףיוא דחּפ ַא ןפרָאװעגנָא

 עקירעמַא ןיא שידיי ףיוא טַאלבי-גָאט עטשרע סָאד טָאה לכש יּפ לע
 ָאד ןענייז ןעגנוגנידַאב-סגנוטײרּפשרַאפ יד .הכרב-לזמ ַא ןבָאה טפרַאדעג
 -ידיי ןופ רעפיוקרַאפ ןייק ןעוועג ןענייז סע טינ .וויטימירּפ ןעוועג רעבָא

 "ייצ עשידיי טריטסיזקע ןבָאה סע טינ ןוא ,ןסַאג יד ףיוא ןעגנוטייצ עש
 .ןלַאטרַאװק עשידיי רעקרָאי-וינ עטסטכידעג יד ןיא וליפַא ךעלדייב-סגנוט
 עשידיי .ןעמָארקיזייּפש ןיא רָאנ ןעמוקַאב ןענעק ןעמ טגעלפ ןעגנוטייצ
 -ַאג  ַא תבש ברע ןעלדנַאהוצנייא טניואוועג ןעוועג ןענייז סעטתיבה-לעב
 םינלעב ליפ ןעוועג טינ ןענייז סע ,זייּפש רעייז טימ םענייאניא ,"טעז
 ַא ,ךָאװ ןופ געט 6 עלַא "ןטעזַאג, ןרעמונ ערעדנוזַאב ףניפ ןפיוקוצנייא
 .ןענישרעד טינ ייס-יוויייס ןענייז ?ןטעזַאג, יד ןעוו ,קיטנוז ןוא תבש ץוח
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 ,עטפיוקרַאפ טינ רעמערקיזייּפש יד ייב ןגיל ןבילבעג ןעגנוטייצ יד ןענייז
 וצ ןעגנַאגעגקירוצ "ןטעזַאג , יד ןענייז םישדח ייווצ ןופ וואורּפ ַא ךָאנ

 .ךָאװ ַא עבַאגסיױוא ןייא זיולב
 ליפ ןרעדנַאװרעביא ןביוהעגנָא עקירעמַא ןייק ןבָאה 1882 ןיא

 ןקיזָאד םעד ןיא .,דנַאלסור ןיא טעטש עטרימָארנָאּפ יד ןופ ןעגנילטכילפ
 טרעדנוה עכעלטע ןופ גנורעדנַאװרעביא יד ןעוועג קידוװעעזנָא זיא םָארטש
 עטסערג יד סעּפורג-"םלוע-םע , ריפ יד ןופ ,ןטסילַאעדיא עכעלטנגוי
 סָאװ ,ןטנעגילעטניא ,ןטנעדוטס ןעוועג ןענייז "םלוע-םע , ןופ טייהרעמ

 עכעלטפַאשטריװ"דנַאל עקירעמַא ןיא ןעיובוצפיוא ןטסָאמרַאפ ךיז ןבָאה
 ךיז ןלעוו סָאװ ,ןדיי עשיסור רַאפ ןטקנוּפ"למַאז סלַא ןעניד וצ ,סענומָאק

 -יא זיולב טינ ָאד טבערטשעג ןבָאה ייז .,דנַאלנרַאצ ןופ ןעװעטַארסױרַא
 ,טעברַא-דנַאל רעוויטקודָארּפ ןופ תודוסי ףיוא ןבעל ןגייא רעייז ןעיוברעב
 ַא ןופ רעטסומ ַא ןפַאש ןענעק ןדיי זַא ,טלעוו רעד ןזייװַאב וצ ךיוא רָאנ
 ,טפַאשלעזעג רעכעלשטנעמ רעקידרשוי

 םזילַאעדיא יו רעמ רעבָא ןבָאה רערעדנַאװרעביא "םלוע-םע , יד
 רעד טימ עקירעמַא ןייק ןעמוקעגנָא ןענייז ייז ןופ ליפ .טגָאמרַאפ טינ
 ןבָאה .עּפָארייא-ברעמ ןוא לַארטנעצ ןיא ןטעטימָאק-הקדצ עשידיי ןופ ףליה
 וליפַא ,םיבושי עכעלטפַאשטריװדנַאל ןביײהוצנָא סָאװ טימ טַאהעג טינ ייז
 עטלייצעג רשפא ןענייז ךיוא .יירפ דרע ןגירק טנעקעג ָאד ןבָאה ייז ןעוו
 "וצ קיאייפ ןעוועג ,רעייגטימ ערעייז טימ ןיוש ,!םלוע-םע' ןופ רעקילדנעצ
 -ירָאטַאינָאלַאק עכעלטע .טעברַא רעכעלטּפַאשטריװדנַאל וצ ךיז ןסַאּפוצ
 ענעפרָאוװרַאפ ןיא ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז סָאװ "םלוע-םע,, ןופ ןוואורּפ עש
 ןעוועג ןענייז ,ַאמַאבַאלַא ןופ גרעב יד ןיא טייוו זיב ,דנַאל ןופ ךעלעקניוו
 טזומעג ןבָאה ןשטנעמ "םלוע-םע , עטסרעמ יד ,ןלַאפכרוד עשיטעטַאּפ
 "נַארגימיא רעקרָאי-וינ רעד ןיא ןביילברַאפ וצ קנַאדעג ןטימ ןכַאמ םולש
 -עלרעדיוש רעד ןיא ןלַאפעגנײרַא ךיג ןענייז ייז ואוו ,שינעטכידעג רעשיט
 .ךעלקירבַאפ-ץיוװש עקידטלָאמעד יד ןופ עיצַאטַאולּפסקע רעכ

 -ַאיצָאס ןופ טּפַאברַאפ ,םלוע רעקיניזטסואווַאב-ךעלטּפַאשלעזעג ַא
 עקיזָאד יד ןבָאה ,דנַאלסור ןיא ךָאנ ןלַאעדיא עשיטסיכרַאנַא ןוא עשיטסיל
 סָאד טלעטשעגרָאפ ךיז טימ ןטנַארגימיא עשידיי עשירפ טרעדנוה עכעלטע
 ןשיווצ גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצַאס ןוא רעשיטסינָאינוי-דיירט ַא רַאפ ןווייה
 ,טריזירַאטעלַארּפ טשרע ָאד ךיז טָאה סָאװ ,ןומה ןשידיי ןקידנעמָארטשנָא
 סּרעיױב יד ןעמַאטש רעײגכָאנ עריא ןוא עּפורג-"םלוע-םע, רעד טָא ןופ
 עסערּפ רענרעדָאמ ַא ןופ סרעפַאש :סנָאינוי עסיורג עגיה ןופ סרעריפ ןוא
 סרעוט עשידיי עטסרעמ יד ;עקירעמַא ןיא שידיי ףיוא רוטַארעטיל ןוא
 "וטיטסניא ןוא סעיצַאזינַאגרָא עכעלטפַאשלעזעג עוויסערגָארּפ עלַא ןיא
 ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא סעיצ

 ןבָאה ,עירעפירעּפ רעייז טימ ,ןשטנעמ-"םלוע-םעג יד רעדייא רָאנ
 דרע רעגיה רעד ףיוא ןריפנָא רעטייוו ןוא ןעלצרָאװ ןגָאלש וצ ןזיװַאב
 -שרע ערעייז ייב ןיוש ,סעיסימ ערעטעּפש רַאפ ןעגנוטיירגוצ-ןרעל ערעייז
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 "ייצ רעשידיי ַא ףיוא םינלעב ןעוועג ייז ןענייז דנַאל םעיינ ןיא טירט עט
 .עיצקעל רעשידיי ַא ןוא שידיי ףיוא לכיב ַא ,טפירשטייצ רעשידיי ַא ,גנוט
 ןעמונעג ךיז וויטקניטסניא ןבָאה ייז ןשיוצ עטסטריציפיסור יד וליפַא

 "ןיברַאפ ןּפינקנָא טזומעג ןבָאה ייז ,ןומה ןקידנדייר-שידיי םוצ ןעילוט
 ןעמעוו ,טלעוו ןקע עלַא ןופ רעדירב-סקלָאפ עשידיי ערעייז טימ ןעגנוד
 .ןענופעג ָאד ןבָאה ייז

 םיקוסּפ עשינלטב טימ ,עטעװעצלָאמשרַאפ-םורפ ,עשירעמשטייד סָאד
 -סילַאעדיא עכעלטנגוי יד ייב טָאה "ןטעזַאג , יד ןופ ךַארּפש עטקַארברַאפ
 וליפַא טָאה ןהָאזהרש .ןעמענסיוא טנעקעג טינ ןפוא-םושב ןשטנעמ עשיט
 ביײהנָא ןיא ,"ןטעזַאג עכעלגעט , ענייז טימ לָאמ ןטייווצ ַא לזמ טוואורּפעג
 זיא סָאװ ,םלוע ןשירפ םעד ףיוא טעפודעג טָאה רע .1889 ןופ לירּפַא
 ,גנוטייצ ַא ,םייה רעטלַא רעד ןיא ךָאנ ,ןענעייל וצ ןעוועג טניואוועג ןיוש
 רע רעבָא .,דנַאל םעיינ ןיא גנוטייצ ַאזַא ןיא טיונ ַא טליפעג טָאה סָאװ ןוא
 ,ןלַאפעגכרוד רעדיוו זיא

 -דָארב-טסיא ףיוא רעפיט ןבילקעגרעבירַא טאהעג ךיז טָאה רע ,תמא
 "קורד עסיורג עיינ ַא טפַאשעגנייא וליפַא ךיז טָאה רע ,(44 רעמונ) ייוו
 רָאנ .גנוטייצ ןייז ןקורדּפָא רעלענש ןוא רעסעב טנעקעג טָאה סָאװ ,ןישַאמ
 רעיינ רעד .טרעדנערַאפמוא ןבילבעג ןענייז טלַאהניא ןוא םּרָאפ ריא
 -ַאגע יד ןטלַאהנָא טנעקעג טינ ךיוא ראפרעד טָאה (18832 ןיא) וװאורּפ
 -ַאג, יד ןופ זיא 1882 ילֹוי ןיא ,םישדח יירד יו רעמ ךעלגעט ?ןטעז
 ,טפירשנכָאװ ַא ןרָאװעג רעדיוו *ןטעז

 ךָאנ טצכעלעג טָאה סָאװ ,םלוע רעד זיא 1885 ןופ בייהנָא ןיא טשרע
 ,הרירב-ןיאב זַא ,קרָאי-וינ ןיא סיורג ױזַא ןעוועג ,גנוטייצ רעשידיי ַא
 יד ןופ ןושל םעד ןעייקעצ וצ ןרעטַאמ ןעמונעג ךיז ןדיי רעטנזיוט ןבָאה
 -בוּפ , יד ןוא "םזילַאנרושז , םעד ןעגנילשוצּפָארַא ןוא "ןטעזַאג עשידיי,
 יד טָאה טלָאמעד .,ןגָארטעגרעטנוא ייז טָאה ןהָאזהרש סָאװ ,"קיטסיציל
 ,"טַאלבעגַאט עשידיי , סָאד ןבעגסױרַא ןעמונעג "ןוז ןוא ןהָאזהרש , עמריפ

 ליפ ןענישרעד טינ "טַאלבעגַאט , ןייק זיא ךָאװטימ .ךָאװ ַא לָאמ ףניפ
 לָאמ סָאד ."ןטעזַאג , יד טקורדעג ןעמ טָאה גָאט םענעי תמחמ ,ןרָאי
 יז ןיא הגרדהב .טפַאה רעמ טַאהעג "טַאלבעגַאט סעשידיי, סָאד טָאה
 רעד רָאג ןופ ןוא עקירעמַא ןופ גנוטייצ-גָאט עשידיי עטשרע יד ןרָאװעג
 "טָאלבעגַאט , ןופ גלָאפרעד רעד ןעוו ,רעטעּפש ןרָאי טימ טשרע .טלעוו
 ַא געט סקעז ןײגסױרַא ןיוש טַאלב סָאד טגעלפ ,טרעכיזעג ןעוועג זיא
 "וצ ןענייז "ןטעזַאג , יד ןוא ,םיבוט-םוי עשידיי עלַא ןוא תבש ץוח ַא ,ךָאװ
 ,ךָאװ ןופ ןרעמונ סקעז יד ןופ ףָאטש לייט ַא ןופ ןרָאװעג טלעטשעגפיונ
 ,דנַאלסיוא רַאפ ןוא ץניוװָארּפ רעטייוו רעד רַאפ טַאלב ַא סלַא

 ,עקירעמַא ןיא טנגוי רעשידיי-שיטנַארגימיא רעכעלטלעוו רעד ייב
 ""םלוע-םע , ןופ העּפשה רעד רעטנוא ןלַאפעגרעטנורַא רעמ ץלַא זיא סָאװ

 .,"ןטעזַאג , יד ןוא "טַאלבעגַאט,, סָאד ןענייז ,רעפיולטימ ליפ ןופ ןוא זיירק
 קרַאטש ןעוועג טינ ,ּפיט-לארשיזלכ ןופ ךעלטעלב ערעדנַא עכעלטע יד יו
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 סָאװ ,ןטנעגילעטניא עשיטסילַאעדיא עגנוי עקידנריפ יד ייב .ןעמונעגנָא
 "עמַא םוצ ךיז ןסַאּפוצ ןופ םונהיג-ירודמ יד ןכַאמכרוד ןיא ןטלַאהעג ןבָאה
 ןביוהעגנָא ןרָאי רע80 עטסלטימ יד ןיא ךיז טָאה רעגייטשסנבעל םענַאקיר

 םוצ ןעמענ ךיז טנעקעג טָאה סע רעו :?ביײלקּפָא רעכעלטנירג ,, ַאזַא
 ; עיסעפָארּפ רעטנעגילעטניא ןַא וצ ךיז ןגָאלשוצוצ טוװאורּפעג טָאה ,לכיב

 טרָא ןַא ןעמענרַאפ וליפַא : ערעירַאק רעשימעדַאקַא ןַא וצ ךיז ןסַאּפוצוצ
 יד .,רוטַארעטיל רעשילגנע רעד ןיא ןוא עסערּפ רענַאקירעמַא רעד ןיא

 ןעוועג קיאייפ ױזַא טינ ןענייז סָאװ ,יד רשפא רעדָא ,ערעשיטסילַאעדיא
 ןבילבעג ןענייז ,ערעפס-רוטלוק רענַאקירעמַא רעד וצ ךיז ןסַאּפוצוצ ףיוא

 רעדָא ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשיטנַארגימיא רעקידנגייטשפיוא רעד ייב
 ,רוטַארעטיל עשידיי ַא ןוא עסערּפ עשידיי ַא ןעיוב וצ ןוואורּפ יד ייב

 "רַא :םענייאניא ןעגנַאגעג ןטייקיטעט עטצעל יד ןענייז סנטסרעמ
 "נעמוקפיוא יד טימ ןעמונרַאפ ךיוא ךיז ןבָאה סרעוט-סגנוגעוװַאב-רעטעב
 ; הביבס רעשידיי רעד ןיא ןוואורּפ עשירַארעטיל ןוא עשיטסילַאנרושז עקיד
 ףיוא טייצ ןעניפעג ןגעלפ ,רעדיוו ,ןטַארעטיל ןוא ןטסילַאנרושז עשידיי
 ,סנָאינוי ןריזינַאגרָא ןפלעה ןוא םזיכרַאנַא ,םזילַאיצָאס ןרידנַאגַאּפָארּפ וצ
 ,סקיירטס ןריפנָא ןיא ךיז ןקילײטַאב וצ וליפַא

 ןשידיי ןופ ןַאקעד רערעטעּפש רעד ,ןַאהַאק .בַא עקַאט טָאה ױזַא
 ןופ רָאטקַאדער רעטסכיײירגלָאפרעד רעד ,עקירעמַא ןיא ןזעוו-סגנוטייצ
 ,טלעוו רערָאג רעד רעביא ןטייצ עלַא ןופ גנוטייצ רעשידיי רעטסערג רעד

 רעמ טינ ןדיי ייב ערעירַאק עשרעביירש-שיטסילַאנרושז ןַייז ןביוהעגנָא
 רָאטַאטיגַא-רענָאיּפ סלַא ןטירטפיוא עטשרע ענייז ךָאנ רָאי עכעלטע יו
 עקירעמַא ןייק ןעמוקעג ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשיטנַארגימיא רעד ןיא
 ןיא ,עּפורג-"םלוע-םע, רעטייוצ רעד טימ רערָאפ-טימ רעקיטייז סלַא
 ןטלַאהעג רָאי םענעי ןופ טסוגיוא ןיא ןיוש ןַאהַאק .בַא טָאה ,1882 בייהנָא
 ינוי ןיא ןוא .,קרָאי-וינ ןיא שידיי ףיוא עדער עשיטסילַאיצָאס עטשרע ןייז
 "עּפש םעד ,יקסוװעיַארמַאש ,רבח ַא םענייז טימ תופתושב ,רע טָאה ,58
 טַאלבנכָאװ סָאד ןבעגסיױרַא ןביוהעגנָא ,יקסוועיַאר סלרַאשט .רד ןקידרעט

 יירד יו רעמ טינ טַאלבנכָאװ סָאד טָאה ןטלַאהעגסיױא .,"טייצ עיינ יד ,
 טינ ץעגרע ןיא ןעמ ןָאק טַאלב םעד-טָא ןופ רעמונ ןקיצנייא ןייק .ןרעמונ

 ,רעבָא ןרעכיזרַאפ ,טפירש ענעי ךָאנ ןעקנעדעג סָאװ ,םינקז .ןעניפעג
 -ָאל ןייז טימ לָאמ ןטשרע םוצ ןעמוקעגסױרַא ןַאהַאק .בא זיא ןטרָאד זַא

 ןופ שירעמשטייד עשירעטָאט סָאד ןגעק "שידיי ןשידיי ַא רַאפ , :גנוז
 ,?ןטעזַאג , יד ןוא "טַאלבעגַאט ,

 "ייצ עשידיי עוויסערגָארּפ ַא ןפַאש וצ וואורּפ ןקיד'לזמ רעמ ןטייווצ ַא
 ןופ רעליימ יד ןיא ןושל ןשידיי ןטימ ןענעכער רעמ ךיז לָאז סָאװ ,גנוט
 .בַא + סעקינמלוע-םע ערעדנַא ייווצ טכַאמעג ןבָאה ,םלוע ןשיטנַארגימיא

 ,רָאטנַאק .נ ןעוועג זיא רעבעגסױרַא רעייז .ץנימ סעזָאמ ןוא יקסווַאלסָארב
 רעקרָאי-וינ יד , :טַאלבנכָאװ רעייז ןענישרעד זיא ,1885 ,ינוי ןט28 םעד
 ןופ גנומענרעטנוא ןַא םגה ,טפירש עיינ יד ."גנוטייצ-סקלָאפ עשידיי
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 ,גנוטייצ עשיטסילַאיצָאס סלַא ץנעטסיזקע ריא ןביוהעגנָא טָאה ,םידיחי
 ןופ לובג-תגשה ןיא ןרעוװ טקידלושַאב טנעקעג טינ ,סיוא טזייוו ,ןבָאה ייז
 יד , ןעוו לייוו ,יקסוװעיַארמַאש .ח ןוא ןַאהַאק .בַא םירבח-ןעיידיא ערעייז
 יד ןבָאה ,ןרָאװעג טיירגעגוצ זיא "גנוטייצ-סקלָאפ עשידיי רעקרָאידינ
 רעייז טימ ןײגנָא ןענעק וצ טַאהעג טינ טכיזסיוא ןייק ןיוש ייווצ עטצעל

 ."טייצ רעייג,
 עשידיי רעקרָאי-וינ יד , ןלעטשפיוא ןיא עטקילײטַאב יירד יד ןופ

 ןעוועג ,קפס ַא ןָא ,שטנעמ רעטסטנַאסערעטניא רעד זיא "גנוטייצ-סקלָאפ
 -בבוח ַא --- ןייז וצ ןזיװַאב ןיוש רע טָאה ,1886 ינוי זיב .,ץנימ השמ

 טָאה סָאװ ,ץעיוליב ַא ;דנַאלסור ןיא םזינויצ ןרַאפ רָאטַאטיגַא ןוא ןויצ
 טימ םענייאניא ןייז וצ לאכימ רעדורב ןרעטלע ןייז ךיוא טסולפנייאַאב
 םעד טכוזרַאפ טָאה רע ;לארשי-ץרא ןייק םילוע עיינ עטשרע יד ןופ םיא
 סלָא שינרעטַאמ רָאי עכעלטע ךָאנ ןעוו ,גנושיטנַא רערעטיב ןופ םעט
 ןייז טימ ןרעדנַאװרעביא טזומעג רע טָאה הילע רעטשרע רעד ןופ ץולח
 "םלוע-םע"יד וצ ןענַאטשעגוצ רע זיא ָאד ;עקירעמַא ןייק ,לאכימ ,רעדורב
 רעשידיי רענעכָארּפשעגסױא ןַא ןעוועג זיא רע םגה ,1885 ןיא ,"סעקינ
 -"םלוע-םע , יד ךיוא טָאה'מ יװ ,"סעצנַאקירעמַא , יד תעב ,טסילַאנָאיצַאנ
 "עג שיטילָאּפָאמסָאק ןעוועג ןיוש ןענייז ,ןפורעג דנַאלסור ןיא ךָאנ טייל
 ןזיויַאב רע טָאה עקירעמַא ןיא רָאי רָאּפ עטשרע ענייז ןיא ןוא ;טמיטש
 טייצ גונעג ןבָאה ,טייצ רעבלעז רעד ןיא ,ךָאד ןוא ,ןיצידעמ ןרידוטש וצ
 רעשיטסילַאיצָאס ַא ןופ רָאטקַאדער-טימ רעד ןרעוו וצ ףיוא עיגרענע ןוא
 | | .שידיי ףיוא גנוטייצ

 רעקרָאיוינ, רעד ןיא לקיטרַא-םָארגָארּפ ןופ ןעז ןָאק ןעמ יוװ רָאנ
 ּפַאנק םזילַאנָאיצַאנ רעשידיי סעצנימ השמ זיא "גנוטייצ-סקלָאפ רעשידיי
 "ייווצ רעד .טפירשטייצ רעקיזָאד רעד ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג סָאװ
 רעד ןוא ,טנעדוטס-ןיצידעמ ַא ךיוא ,יקסוװוַאלסַארב .בַא רָאטקַאדער רעט
 ןטכיזנָא סעצנימ טמַאצעג ךעלנײשרַאװ ןבָאה ,רָאטנַאק .נ ,רעבעגסױרַא
 רעקרָאייוינ יד ןיא ךעלשידיידוצ ןעוועג ייז ןענייז טייצ רענעי רַאפ סָאװ
 -סילַאיצָאס רעד תעב זַא ,רימ ןעניפעג רַאפרעד .ןזיירק עשיטסילַאיצָאס

 ,טסעפ ןוא רָאלק ןעוועג זיא טפירשנכָאװ רעייז ןופ רעטקַארַאכ רעשיט
 : ןגָאז וצ רָאנ עגַארפ רעשידיי רעד ןגעוו לקיטרַא-םַארגָארּפ סָאד טָאה

 .סרעדנַא ץנַאג (סרעטיײברַא ןעשידוי םעד) עגַאל ןייז זיא דוי סלַא; |

 ןופ ןעדישעגּפָא רע זיא ריא טימ .ןעפָא ץנַאג ךָאנ זיא עגַארפ עשידוי יד
 .ןעגנונעכער עסיורג ןוא עטלַא ךָאנ רע טָאה ריא טימ ,טלעוו רעצנַאג רעד

 .רעדירב-טימ לעיפ רעייז רע טָאה ,רעטיײברַא סלַא ,ףּפמַאק ןופ דלעפ ןיא
 עגַארפ עשידוי יד .גינעוו רעייז רע טָאה דוי סלַא ףּפמַאק ןופ דלעפ ןיא

 "וג ַא םוא ןעטכַארט טוג לָאז ןעמ זַא ,טנידרַאפ יז ןוא גיטכיוו רעייז זיא
 -רַאפ רעטײברַא רעד רע ןעק טרָאװטנַא םעד .ןעבעג וצ טרָאװטנַא ןעט
 "עג רעשידוי רעד טימ טנַאקַאב ןייז דריוו רע ןעוו ,טלָאמעד רָאנ ןייטש

 ."עטכיש
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 וצ טגָאז טַאלב סָאד סָאװ ,ףָאטש-סגנורעלקפיוא לטעצ םעד וצ ןוא
 ןופ לטעצ םוצ יו ,רעטעברַא סלַא ןסערעטניא ערעייז ןגעוו רענעייל יד
 וצ ןוא ,עיצַאזיליוװיצ רעכעלשטנעמ רעד ןופ םינינע עלַא ןגעוו ןעלקיטרַא
 -ַאב רָאנ טרעװו רעטצעזרעביא ןוא רעלעניגירָא ,רוטַארעטיל רעטוג רעד
 -קיטרַא-טּפיוה יד , רַאפ ץַאלּפ ןבעג ךיוא טעװ טפירשטייצ יד זַא ,טקרעמ
 יד ןופ טצעזעגנעמַאזוצ ,עטכישעג רעשידוי רעד ןופ ןעטנעמָאמ ןוא ןעל

 ,ליפױזַא ףיוא ."רעביירש עטכישעג עשידוי עטסגיטכיוו ןוא עטסעב
 -ייצ-סקלָאפ רעשידיי רעקרָאי-וינ , רעד ןיא טָאה ,רעמ טינ ןוא ,תועמשמ
 ןפיוא ןטרָאד רע טָאה טסיזמוא טינ .סולפנייא סעצנימ ןטלָאגעג "גנוט
 ,הסשמ טינ ,םעזָאמ ןסייהעג ןעמָאנ ןטשרע

 ,ןטָאטיצ רָאּפ יד ןיא ןעז וצ זיא סע יװ ,ךַארּפש ןופ טרּפ ןיא ךיוא
 ,תמא .טיהעגּפָא וצ ןעוועג טינ טַאלב ןקיזָאד םעד ןופ עיצקַאדער יד זיא
 -עגַאט" ,"ןטעזַאג , יד ןיא יװ ,רעסעב ךרע ןַא טינ ןעוועג זיא שידיי רעד
 ןזיב ךעלטעלב-"לארשידללכ , ענעפורעג"יױזַא ,ערעדנַא עלַא ןוא ?טָאלב
 טָאה עיצקַאדער יד סָאװ ,ןײלַא טקַאפ רעד ןיוש .ןרָאי רע90 יד ןופ ףוס
 רעד ןוא .גנוכיירגרעד ַא ןעוועג זיא ,טכַארטרַאפ ןינע םעד ןגעוו ךיז
 :עקַאט טגָאז לקיטרַא-םַארגָארּפ

 ןעמכילע-םולש ,ןעלעדנעמ ייב ךיוא ,בגַא) ןָאגרַאשז רעשידוי רעד,
 "וצ זיא ,("ןָאגרַאשז , ןעוועג ךָאנ טלָאמעד שידיי זיא ןגעלָאק ערעייז ןוא
 -ער ןהָא זיא רע .ןעכַארּפש ענעדישרַאפ ןופ רעטרעוו ןופ טצעזעגנעמַאז
 "נערבוצניירַא ךילצנוגנוא רַאפ ןעטלַאה רימ .רעמַארג ןהָא ןוא ןעלעג

 -רעוו ערעזנוא ןעלָאז םורָאד .,ןָאגרַאשז ןייא רָאנ גנוטייצ רעזנוא ןיא ןעג
 ףיוא ןענעז ןעלקיטרַא ענעדישרַאפ סָאד ןערעדניוו טינ ךיז רעזעל עהט
 עלַא טכער ריפ רָאנ ןעטלַאה רימ .ןעבירשעג ןענָאגרַאשז ענעדישרַאפ
 ."ןעפרַאװאוצסױרַא גנוטייצ רעזנוא ןופ רעטרעוו עשיסור

 קרָאיזינ ןשידיי ןיא ןדָאב רעד טלָאמעד ןעוועג ןיוש זיא סע ףייר יוװ
 עקיזָאד יד טָאה ןכיגניא סָאװ ,ןופרעד ןעז ןעמ ןעק ,טַאלב ןטוג ַא רַאפ
 רענעייל .רעפיוק ןוא ןטנענָאבַא 8,000 זיב ןגָארקעג ןטייז 16 ןופ גנוטייצ
 -עג ןיוש ךיז ןבָאה ךיוא ,ליפוזַא לָאמ ריפ-יירד טַאהעג רעכיז יז טָאה
 "טָא ןיא תורוחס ערעייז ןריסנָאנַא וצ םינלעב טיילסטפעשעג לָאצ ַא ןענופ
 טימ גנוטייצ רעד ןשיווצ תיב-םולש רעקירעביא ןייק רָאנ .טַאלב םעד

 טינ טלָאמעד ןיוש זיא עירעפירעּפ רעשיטסיכרַאנַא-שיטסילַאיצָאס רעד
 יד ןוא טַאלב ןשיװצ ןעמוקעגרָאפ ןענייז ןשינעײטשרַאפסימ עטפָא .ןעוועג
 ךיז טָאה ןטסילַאיצָאס יד .סנָאינוי עשידיי עשירענָאיּפ יד ןופ סרעוט
 ןטסיכרַאנַא יד ןוא ,טקיטסניגַאב ןרעוו ןטסיכרַאנַא יד זַא ,טכודעגסיוא
 יד ןופ טייז רעד וצ קרַאטש וצ ךיז טגיוב גנוטייצ יד זַא ,טניימעג ןבָאה
 | ,ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס

 ,רעטעלביץנערוקנַאק ערעדנַא ןעמוקעגוצ ןכיגניא ךָאנ ןענייז וצרעיז
 ןסנָאנַא ןינע רעד ןוא ,ןסנָאנַא יו ,רענעייל ױזַא טינ ןגיױצעגּפָא ןבָאה סָאװ
 -ייוװעגנָא ןַא ןעוועג "גנוטייצ-סקלָאפ רעשידיי רעקרָאי-וינ , רעד ייב זיא
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 -טכַאמ עשיטילָאּפ יד ןופ סעידיסבוס-לַאװ ךָאנ סָאװ ,םעד תמחמ ,רעטקיט
 ןגָאי טלָאװעג טינ ןוא טנעקעג טינ גנוטייצ עקיזָאד יד ךיז טָאה סעדנַאב

 סלַא רָאי יירד יו רעמ טריטסיזקע טַאלב סָאד טָאה ןגעווטסעדנופ
 -ַאיצָאס עקידנעמוקפיוא יד ןופ עציטש רעד ןָא ,גנומענרעטנוא עטַאווירּפ
 ַא רָאג ןעװעג זיא סָאד .סעיצַאזינַאגרָא עשיטסיכרַאנַא ןוא עשיטסיל
 ןייק טָאה ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא ךיוא תמחמ ,גנוכיירגרעד עסיורג
 -ייז סָאװ ,ענעי ץוח ַא ,ןטלַאהעגסיוא טינ גנַאל ױזַא טַאלבנכָאװ עלַאקידַאר

 ןדנַאברַאפ עשיטסילַאיצָאס עטריזינַאגרָא ןופ ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא ןענ

 .סעּפורג עשיטסיכרַאנַא ןוא

 א

 ןיא עלָאר עסיורג ַא ןליּפש וצ ןעוועג טרעשַאב זיא ץנימ רעדירב יד
 ץנימ השמ תעב .עקירעמַא ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד

 רָאטקַאדער ַא ןרָאװעג עקירעמַא ןייק ןעמוק ןייז ךָאנ רָאי ַא ,1880 ןיא ,זיא
 "ורב רערעטלע ןייז זיא ,קרָאי-וינ ןיא טפירשטייצ רעשיטסילַאיצָאס ַא ןופ
 סנדייב רעייז ךָאנ רָאי ייווצ ,לקיימ סלַא טנַאקַאב רעסעב ,לאכימ ,רעד
 ןיא .שירעמענרעטנוא ןוא זעיציבמַא רעמ ןעוועג ןיוש ,גנורעדנַאװרעביא
 "רעגריב ַא טעדנירגעג ןטרָאד טָאה ןוא עגַאקיש ןייק קעװַא רע זיא ,7
 ."רעירוק רעשידיי רעד , --- טַאלב ךעל

 רָאי 1 טימ .רָאי 29 ןצנַאגניא ןעוועג טלַא טלָאמעד זיא ץנימ לקיימ

 ןרעגניי רָאי ייווצ טימ ןייז ןופ טסולפנייאַאב ןעוועג ליפיוזַא רע זיא רעירפ
 ןרָאפעגטימ םיא טימ רע זיא עיזַאנמיג ןקידנע ןכָאנ זַא ,השמ רעדורב
 "טימ ַא ןוא לארשי הווקמ ןיא ץולח ַא ןעוועג ןטרָאד זיא ,לארשי:-ץרא ןייק
 רעבָא ךיז רע טָאה עקירעמַא ןיא .הרדג עינָאלָאק רעד ןופ רעדנירג
 ַא ןרעייז ךיז טימ ןגיוצעגטימ ךיוא טָאה רע ,טפעשעג וצ ןעמונרַאפ
 ַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,וַאטסוג סלַא טנַאקַאב ָאד ,ןושרג ,רעדורב ןטירד
 ךיז טָאה וַאטסוג .ןעלקיימ ןופ רעגניי רָאי ַא ןוא ןהשמ ןופ רעטלע רָאי

 -רוק ַא ףיוא קידנעײגרעבירַא ,רעדירב ייווצ יד ןשיוצ טלקַאװעג רעטעּפש
 ךיז רעטעּפש טָאה לקיימ .השמ טסילַאעדיא ןטימ תופתוש ןיא טייצ רעצ
 ,טייקשירחוס רערַאגלואוו ןופ גנוטכיר רעד ןיא טלקײקעגּפָארַא ףיט ױזַא
 "נייא רעד ןייז וצ גנונעכייצסיוא עקירעיורט יד טַאהעג וליפַא טָאה רע זַא
 טזומעג טָאה ןָאינוי רעצעזטפירש יד ןעמעוו ,רעגעלרַאפ רעשידיי רעקיצ

 ןליפַא םיא טָאה ןָאינוי יד .רעטעברַא ענייז ןעלדיז בָארג רַאפ ןפָארטשַאב

 זַא ,עיטנַארַאג סלַא טלעג ןמוזמ עמוס עשּפיה ַא ןגיײלוצנייַא ןעגנואווצעג
 ַא ףיוא לַאפנָא-לדיז ןדעי רַאפ ףָארטש עטמיטשַאב ַא ןלָאצַאב טעװ רע

 .רעצעז
 ןבעגעגּפָא ךיז טָאה רע סָאװ ,רָאי קילדנעצ עכעלטע יד ןיא רָאנ

 וצ ןגָארטעגײב רשפא עיצַאזירַאגלואוו עקיזָאד יד טָאה ,יירעגעלרַאפ טימ

 ןבילבעג רע זיא "רעירוק ןשידייא םעד ייב ,ןגלָאפרעד סעצנימ לקיימ
 ,סנהָאזהרש יד וצ טפיוקרַאפ גנוטייצ יד טָאה רע  .רָאי ןייא יו רעמ טינ
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 רעד טימ .ףָאקטָאלָאז ןָאעל ןעוועג זיא עגַאקיש ןיא רָאטקַאדער סנעמעוו
 -געט , םעד טָאה סָאװ ,גרובזניג החּפשמ ַא וצ רעבירַא טַאלב סָאד זיא טייצ
 -יזערפ יד ךָאנ זיב ןכָארברעטנואמוא ןבעגעגסױרַא "רעירוק ןשידיי ןכעל
 ,קרָאי-וינ ןייק טרעקעגקירוצ ךיז טָאה ןיילַא לקיימ ,1944 ןופ ןלַאװ-טנעד
 ידַא סקלָאפ רעד , טַאלבנכָאװ סָאד טעדנירגעג רע טָאה ָאד 1888 ןיא
 ,הכרב לזמ ַאזַא טַאהעג רע טָאה גנוטייצ רעקרָאי-וינ ןייז טימ .?טַאקָאװ
 ,טנערוקנָאק ןטסקרַאטש רעייז ןגָארקעג םיא ןיא ןבָאה סנהָאזהרש יד זַא

 ,טַאלבנכָאװ עלַארעביל-שידיי ַא ןעוועג זיא "טַאקָאװדַא-סקלָאפ רעד,
 יד ןשיווצ ,ןגָאז וצ ױזַא ,עיציזָאּפ עשיטסירטנעצ ַא ןעמונעגנָא טָאה סָאװ
 "וצ ןופ ערעדנַא ןוא ןהָאזהרש ןופ ,רעטעלב עשיסקָאדָאטרָא-ןבירטרעביא
 -קַאדער ןייז ."גנוטייצ-סקלָאּפ , רעשיטסילַאיצָאס רעד ןוא ,טינש ןעמורפ
 ,מ ,.רד ,רעדורב סרעבעגסורַא םעד ,טייצ עסיוועג ַא ,ןעוועג זיא רָאט
 -ַאנרושז ערעדנַא ןוא ץיװָאקילעז לצעג ןעמוקעג ןענייז םיא ךָאנ .ץנימ
 -סילַאנַאיצַאנקיסעמ .רעגַאל ןכעלרעגריב ,םענעפורעג-ױזַא ,ןופ ןטסיל
 ןגיוצעגוצ ןגעווטסעדנופ "טַאקָאװדַא-טקלָאפ , רעד טָאה ץנעדנעט ןיא שיט
 ,ןַאהַאק .בַא יו ,רעביירש עלַאקידַאר ענעעזעגנָא ענױזַא רעטעברַאטימ יו
 ,ןטסיכרַאנַא ןוא ןטסילַאיצָאס ערעדנַא ןוא ץטָאק .מ

 םעד ייב זַא ,ןעוועג ?טַאקָאװדַא-סקלָאפ , רעד זיא ךיירגלָאפרעד ױזַא
 רעפ0 בייהנָא ןוא רע80 יד ןופ ףוס םייב רעטעלב עשידיי ןופ לגָאה ןצנַאג
 טָאלב-גָאט סָאד ןבעגסיורַא ןביױהעגנָא ,1891 ןיא ץנימ לקיימ טָאה ,ןרָאי
 -טקלָאפ , רעד .ךָאװ ַא געט סקעז ,"דלָארעה רעשידיי רעכעלגעט דעד,
 טלעטשעגפיונוצ ,טַאלב-ךָאוװ-ףוס סלַא ןעגנַאגעגנָא רעטייוו זיא "טַאקָאװדַא
 ןיא ןענישרעד ךָאװ רעד ךרוד ןענייז סָאװ ,ןכַאז ענעבילקעגסיוא ןופ
 -ַאג , יד יװ --- ,"דלָארעה , םייב ,"טַאקָאװדַא-סקלָאפ , רעד ."דלָארעה,
 רעטייו רעד ןיא רענעייל ליפ טַאהעג טָאה ,?טַאלבעגַאט , םייב "ןטעז
 ,דנַאלסיוא ןיא ןוא ץניווָארּפ

 ןרָאי רע80 יד ןיא רעבעגסױרַא-סגנוטייצ רעשירעמענרעטנוא ןַא ךָאנ
 רעקידרעטעּפש ןוא רעקורד ַא ,רעלטקעוו השמ ןעוועג זיא קרָאי-וינ ןיא
 ןשיווצ ןרָאי יד ןופ ךשמ ןיא טָאה רעלסקעוו רעקיזָאד רעד .רעניבַאר
 -ייצ עשידיי רעקרָאי-וינ , עמורפ-םורפ יד ןבעגעגסױרַא 1889 ןוא 69
 עשרעבייוו , ַא וליפַא ןוא ?טסָאּפ עיינ יד, --- טַאלבנכָאװ ןטייווצ ַא ,"גנוט
 ןוא עקירעמַא ןיא ,ןעיורפ רַאפ טפירשטייצ עשידיי עטשרע סָאד ,"גנוטייצ
 יד ןיא ייז ףיוא ןפורּפָא עשימעלָאּפ ץוח ַא רָאנ .טלעוו רערָאג רעד רעביא
 "טייצ סרעלסקעוו השמ ןופ ןענייז טייצ רענעי ןופ רעטעלב עלַאקידַאר
 | ,ןרוּפש עּפַאנק ןבילבעג ןטפירש

 ,רעטַאעט ןשידיי ןופ רעדנירג ןוא רעטכיד-סקלָאפ רעטמירַאב רעד
 ןיא ךיוא טָאה ,עקירעמַא ןיא ךוזַאב ןטשרע ןייז ףיוא ,ןדַאפדלָאג םהרבא
 ,(1887) "גנוטייצ עטרירטסוליא עשידיי, ַא טימ לזמ טוואורּפעג קרָאי-וינ
 -טָא ןופ ןרעמונ עכעלטע יוװ רעמ רָאנ ,טַאלבנכָאװ ַא ןייז סע טָאה טלָאזעג
 ,ןענישרעד טינ ןענייז טפירש רעד
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 ביײהנָא ןוא רע80 יד ןופ ףוס םייב זיא ,קרָאי-וינ ןיא יוװ ,עגָאקיש ןיא
 -יפ ןיא ךיוא ,רעטעלב ײלרעלַא ףיוא שינעטערעג ַא ןעוועג ןרָאי 40

 ןבָאה סָאװ ,סרעקורדו עזעיציבמַא ןזיוװַאב ךיז ןבָאה ןָאטסָאב ןוא עיפלעדַאל
 -עגסױרַא ייז ןבָאה סנטסרעמ .סרעגעלרַאפ-סגנוטייצ ןרעוו טוװאורּפעג
 ןליפַא ,ןטפירשטייצ ןופ ןרעמונ עכעלטע רעדָא עקיצנייא יו רעמ טינ ןזָאל

 -עגנָא ,קילג קילעז ףסוי ,רעטכעלפדןעמַארג ַא דיי ַא טָאה גרובסטיּפ ןיא

 .ןרָאי ןוא ןרָאי ןטלַאהעגנָא דָארג ןבָאה סָאװ ,רעטעלב ןבעגוצסורַא ןביוה

 ,ןעגנוטייצ-ןהָאזהרש יד טכַאמעגכָאנ ןבָאה רעגעלרַאפ ענױזַא עלַא טעמכ
 -עלבנכָאװ ערעסעב יד ןופ ןרָאװעג טסולפניײאַאב ןענייז עטלייצעג זיולב
 ,ןפַאשעג ןבָאה רעגעלרַאפ עשיטסילַאיצָאס יד ןוא ץנימ לקיימ סָאװ ,רעט

 סלַא זיולב טשינ ןטליג ןביױהעגנָא ןיוש טָאה רעכלעוו ,ןהָאזהרש

 -וקנָאק עקיזָאד יד טָאה ,"טַאנגַאמ-סגנוטייצ , ַא יו עקַאט רָאנ ,רענָאיּפ
 ,ןעמענ ענעדיישרַאפ רעטנוא ךעלטעלב ןבעגסױרַא טימ טנגעגַאב ץנער
 ,ןטנערוקנָאק ענייז ייב שינעשימעצ ערעסערג ַא ךָאנ ןגָארטוצנײרַא ידכ
 -גרע ןַא ןרעוו טנעקעג טָאה סָאװ ,גנוטייצ ַא ןעמוקעגפיוא זיא'ס ואוו ןוא
 ענייז טימ טקינייארַאפ ןוא טפיױקעגּפָא סע רע טָאה ,ןיטנערוקנָאק עטס
 ."טַאלבעגַאט , ןוא "ןטעזַאג ,

 עסערּפײטרַאּפ רעשידיי ַא ןופ ביױהנָא רעד ,8
 קרָאיינ ןיא

 -נייא עקירעמַא ןייק ןבָאה ,1890 זיב 1870 ןופ ,רָאי קיצנַאװצ יד ןיא
 -ייז סָאװ ,ןטנַארגימיא עשידיי עיינ ןָאילימ לטרעפ ַא יו רעמ טרעדנַאװעג
 זיא גנורעדנַאװרעביא יד .קרָאידינ ןיא ןעניואוו ןבילבעג סנטסרעמ ןענ
 רעד וצ .,ןטשרע ןיא יו ,קילדנעצירָאי ןטייווצ ןיא רעסערג ליפ ןעוועג
 עשיאייּפָארײא-לַארטנעצ ןוא -חרזמ עלַא ןיא טיונ רעקידנגייטש-רדסכ
 "80 ביײהנָא ןופ ןעמָארגָאּפ עכעלרעדיוש יד ןעמוקעגוצ ךָאנ ןענייז םיבושי
 רעשירַאצ רעד ןיא ןדיי יד ןגָאלּפ וצ ,ןצעזעג-סמַאנסיוא יד ןוא ןרָאי רע
 -רעטנוא ַאזַא ןקרעמ ןביױהעגנָא ךיז טָאה טייצ רענעי םורַא .עירעּפמיא
 : עקירעמַא ןיא ןטנַארגימיא עשידיי יד ןשיווצ דייש

 -עמור ןופ וליפַא ,עירעּפמיא רעכיירטסע רעד ןופ רערעדנַאװרעביא

 -רַאפ עלעירעטַאמ ַא זיולב ןכוז עקירעמַא ןייק ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,עינ

 עטלַא ערעייז ןיא טרעקעגקירוצ טפָא ךיז ןבָאה ,עגַאל רעייז ןופ גנורעסעב

 רעקיסיילפ ןוא עצַארּפ רערעוװש ךרוד ןבָאה ייז יוו םעד ךָאנ ,ןעמייה
 ןביוהרעד וצ ףיוא טלעג לסיב ַא ןביילקוצפיונוצ ןזיװַאב טײקמַאזרָאּפש
 טבעלעג רעטייוו ןבָאה ייז ואוו ,רעטרע עשימייה ערעייז ןיא דמעמ רעייז
 ענױזַא ןופ טייהרעמ עטסערג יד .רעגייטש ןטלַא ןטיול רעקינייװ-רעמ
 -יה יד תמחמ ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעגקירוצ ךיוא ףוסל זיא רערעקקירוצ
 ןרעטנוא טפַאשגנע יד יוװ ,טקידירפַאב רעסעב טרָאפ ייז טָאה תובחר עג
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 ,עינעמור ןופ רעפרעד ןוא ךעלטעטש עיורג יד ןיא רעדָא ,"דסח-ךלמ,

 עקירעמַא ןייק ןפָאלעג ןיוש ןענייז רערעדנַאװרעביא עשידיי-שיסור
 ,טייקיזָאלטכער ןוא ןקערש"םָארגָאּפ סוילּפ ,טיונ ןופ שטייב רעד רעטנוא

 זיולב .קידנעטש ףיוא ָאד ךיז ןענעדרָאוצנייא ןעמוקעג וצרעהַא ייז ןענייז
 ןסַאּפוצ טנעקעג טינ ןפוא םושב ןבָאה סָאװ ,סעקינלזממילש עטסנטלעז יד
 ןופ ףליח רעד טימ ןענייז ,טלעוו רעיינ רעד ןיא רעגייטשסנבעל םוצ ךיז

 טכַארטַאב ןטרָאד ךיוא ידכ ,םייהַא ןרָאפעגקירוצ עטנַאקַאב ןוא ענעגייא
 -שיסור ענױזַא ןופ טנעצָארּפ רעד .ןעניױשרַאּפ עקידחלצוייאל יװ ןרעוו וצ
 -ןייא עניוזַא ,רעניילק ַא רָאג ןעוועג רַאפרעד זיא סרערָאפקירוצ עשידיי
 -ילדנעצ ערעייז ןופ םידיחי עטלייצעג ,לטעטש רעדָא טָאטש ַא ןופ עקיצ
 רעווש יוז זַא ,ללכ םעד טקיטעטשַאב רָאנ ןבָאה ,טײלסדנַאל רעטנזיוט רעק

 רַאפ ןיוש זיא ,דרע רעיינ ַא ןיא ךיז ןעלצרָאװרעביא סָאד ןייז טינ לָאז סע
 ,ןטינשעגּפָא קירוצ געוו רעד ןטנַארגימיא עשידיי-שיסור |

 זיב עקירעמַא ןיא רערעדנַאװרעביא עשידיי ןופ גנונעדרָאניײא יד ןוא
 ןופ .ערעווש רָאג זיב ַא ןעוועג זיא טרעדנוהרָאי ןט20 ןופ בייהנָא םעד
 -ייה ןופ שימוצ ןּפַאנק ַא טימ ,סרעלדנעהניילק ,ןשטנעמ-טָאטש תורוד-רוד
 -ייוו ןעוועג זיא סָאװ ,הביבס רעשימָאנָאקע ןַא ןיא ,תוכאלמ-לעב עשימ
 רעד טימ ךיילגרַאפ ןיא קילעטשרעטניה רָאי טרעדנוה ייווצ ףיוא סנטסקינ
 "עג וצ רעווש רעייז ןעמוקעגנָא יז זיא ,עקירעמַא ןיא הגרדמ-טפַאשטריװ
 ,טלַאהנָא ןַא ָאד ןעניפ

 -יורג ןיא ןפָאלעג וצרעהַא ןענייז סָאװ ,רענעילַאטיא ,ןוװַאלס ,ןשטייד
 הנידמ רעקיזיר רעד רעביא ךיז ןטײרּפשסיױא טנעקעג ךָאנ ןבָאה ,ןסַאמ עס
 ןבָאה ייז עכלעוו ןופ ,ןטפַאשטריוװ-דרע ענױזַא ךיז רַאפ ןעיובפיוא ןוא
 ןבָאה סָאװ ,ייז ןופ ענעי .ןעמולח טנעקעג טינ טלעוו רעטלַא רעד ןיא

 -ָאילימ ןענופעג ןבָאה ,ןטסנידרַאפ ענמוזמ עקידלַאב וצ טַאהעג קשח רעמ
 -עמ עקידנעילבפיוא יד ןיא ,סענימ יד ןיא --- ,טיירג רעטרע-סטעברַא ןענ
 -ןליימ רעטנזיוט יד ןופ סקואוורעדנַאנופ םייב ,סעירטסודניא עשיגרולַאט

 ןענַאעקָא עקיטכעמ עדייב ןשיוצ טנעניטנָאק ןפיוא סעינילדןַאב עגנַאל
 יװ ,טכַאנרעביא טפָא ןסקָאװעג ןענייז סָאװ ,טעטש עיינ ןופ יוב םייב
 ,סנגער עמערַאװ ךָאנ ךעלמעווש

 ןיא ןטעברַא ענױזַא רַאפ טײקיסַאּפ רעשיזיפ רעקירעהעג רעד ןָא
 -פיוא ןטימ טקידנערַאפ םוטנרענָאיּפ ריא טָאה עקירעמַא ןעוו ,דָאירעּפ
 ןענייז ,טלעוו רערָאג רעד ןיא םזילַאירטסודניא ןטסנרעדָאמ ןופ ץָארּפש

 ענױזַא רָאנ ןפָא ןבילבעג ָאד רערעדנַאװרעביא עשידיי עטסרעמ יד רַאפ
 סָאװ ,עירטסודניא-סגנודיילקַאב רעד ןיא טעברַא : ןלַאװק-הסנרּפ ייווצ
 "טייחקנַארק-רעדניק , עכעלנייּפ ריא טכַאמעגכרוד טשרע טלָאמעד טָאה
 יירעלדנעהניילק וצ ןפרַאװ רעדיוו ךיז רעדָא ,ךעלקירבַאפ-ץיװש יד ןיא
 ןדיירפיונוצ ןענעק וצ ןביוהעגנָא טינ ןבָאה ייז ואוו ,הנידמ רעיינ ַא ןיא
 | .ןושל ןגיה ןפיוא םינוק יד טימ ךיז

 "עדנַאוװנייא עשידיי יד ןופ ןרָאי-"ענירג ,, יד ,ךיז טיײטשרַאפ ,ןענייז
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 רעדיוש ןצנַאג םעד .ערעטיב רעייז ןוא רעייז ןעוועג עקירעמַא ןיא רער
 ןברק ַא ןיילַא ,דלעפנעזָאר סירָאמ רעטכיד רעד טָאה ןרָאי-"ץיווש , יד ןופ
 ןיא טכַארבעגסױרַא ,טנלע ןוא עיצַאטַאולּפסקע רעכעלקילגמוא רענעי ןופ
 -ןרערט , עשרעסערפ ןגעוו ,"סרָאטײרּפָא עכיילב , יד ןגעוו --- רעדיל ענייז
 ףיוא ךיוא םשור ןקרַאטש ַא טכַאמעג ןבָאה ,בגא ,רעדיל ענייז ."ןרענָאילימ
 ןבָאה ןדיי-טינ יד .ןעגנוצעזרעביא ןיא טנעיילעג ייז ןבָאה סָאװ ,ןדיי-טינ
 רָאנ ,טעָאּפ ןסיורג ןקיטרַאנגייא ןַא טימ זיולב טינ טנעקַאב םורַא ױזַא ךיז

 .ןדיי ייב עסַאמ-רעירַאטעלָארּפ ַא ןופ גנואײטשטנַא רעד טימ ךיוא
 ןעוועג הכוז טינ ןבָאה עקירעמַא ןיא "רעלדעּפ , ןשידיי ןופ ןענייּפ יד

 גָאלק סרעזנוצ םוקילא סָאװ ,םעד תמחמ זיולב טינ ,קורדנייא ַאזַא ןכַאמ וצ
 עקַאט רַאפרעד רָאנ ,שירעטכיד יוװ שינחדב רעמ ןעוועג זיא ייז ןגעוו דיל
 ,טנַאקַאב גונעג ןעוועג ןדיי-טינ ייב זיא רעלדנעהניילק רעשידיי רעד סָאװ
 -נוא ןופ רעטסײמ-ץזָארּפ רעד טָאה רַאפרעד .טלעוו רעטלַא רעד ןופ ךָאנ
 .ז -- רוד ןטנַארגימיא ןשיאייּפָארײא-לַארטנעצ ןוא -חרזמ ןטשרע רעזד
 :ןכַאז עדייב טנכייצרַאפ שיאײטרַאּפמוא רָאמוהדןַאגלַאג ןייז טימ---ןיביל
 רעבלעק יװ ןענייז סָאװ ,רעטעברַא-"לקירבַאפ-ץיווש , יד ןופ םירוסי יד
 ; ןטייווצ ַא ןיא לקניװ-סטעברַא ןקידלקע ןייא ןופ ןרָאװעג טריטרָאּפסנַארט
 סָאװ ,רעלדעּפ םענעגָאלשרעד ,ןעמירָא-טולב ןופ טנלע ןצנַאג םעד ןוא

 -סעב יד ןיא קול, --- גנוצ ןפיוא ץַאז ןשילגנע ןייא זיולב טגָאמרַאפ טָאה
 4 טעק

 עסַאמ רעשיטנַארגימיא רעד ןופ ןבעל סָאד זיא םייונע עלַא טימ רָאנ

 ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה ייז ןכלעוו ןיא ,בצמ רעד יו רעסעב ןעוועג טרָאפ ָאד
 "עג ןטנַארגימיא עטסרעמ יד ןבָאה ןיילַא ךיז רַאפ ביוא ,ןעמייה עטלַא יד
 רעייז ןבָאה ייז זַא ,סרעסעב סעּפע ףיוא ןטכיזסיוא עּפַאנק ענױזַא טָאה

 -יפַא ןבָאה ,"ןסובמָאלָאק , ףיוא תוללק ןיא ןסָאגעגסױא טפָא גנורעטיברַאפ

 רעדניק ערעייז רַאפ זַא ,טסואוועג ליואוו סרעטלעש עטסנסיברַאפ יד ול
 -מולח טינ רָאג ןעק דיי ַא עכלעוו ןופ ,ןטייקכעלגעמ ענױזַא ָאד ךיז ןענעפע

 -טסע ןופ עירעּפמיא רעד ןיא טינ וליפַא רָאנ ,דנַאלנרַאצ ןיא זיולב טינ ןע

 ייב זיב טרעיודעג טינ גנַאל טָאה עקַאט רַאפרעד ."דסח'-ךלמ , ןשיכייר

 ָאד לדיל עטסרעלוּפָאּפ סָאד זיא עסַאמ רעשיטנַארגימיא-ךעלשידיי רעד

 "! סובמָאלָאק לָאז ןבעל , ןרָאװעג
 ןוויטיזָאּפ ַא ןענעכייצרַאפ וצ טרעוו זיא גנואיצַאב רעקיזָאד רעד ןיא

 ,עסערּפ-"לארשי-לכ , ,רעטריקיטירק קרַאטש וצ טפָא ,רעד ןופ טסנידרַאפ

 "ריב ערעכיירגלָאפרעד יד ןופ רעבעגסױרַא יד ,ןרָאי רע80 יד ןיא ךָאנ
 וצ עטשרע יד ןופ ןעוועג ןענייז עקירעמַא ןיא ןעגנוטייצ עשידיי עכעלרעג
 ןיא ןבילברַאפ ייז ןענייז ןגעווטסעדנופ ןוא ,עפש רעגיה רעד ןופ ןסינעג

 .טנידַאב ןבָאה ייז סָאװ ,עסַאמ רעשיטנַארגימיא רעד ןופ שינעטכידעג רעד

 עיינ יד ןסיורג ןוא ןביול ןייא ןיא ןטלַאהעג רדסכ ןיילַא רַאפרעד ייז ןבָאה
 -כעלגעמ עשימָאנָאקע עטיירב עריא טימ ןוא ןטייהיירפ עריא טימ ,םייה
 רעד ןופ רעבייהנָא יד טפמעקַאב רַאפרעד ךיוא ייז ןבָאה זייוולייט ,ןטייק
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 -עג ךיז טָאה ייז .עקירעמַא ןיא ןדיי ייב גנוגעוװַאב"ןָאינוי-דיירט רעשידיי
 -סיכרַאנַא ןוא עשיטיסילַאיצָאס יד זַא ,טייקטצענערגַאב רעייז ןיא ,טכַאד
 סָאװ ,טימרעד הלווע עסיורג ַא ןעײגַאב סרָאטַאזינַאגרָא-רעטעברַא עשיט
 -סטעברױַא ערעסעב רַאפ ,ןעגנורעכעה-ןיול רַאפ סקיירטס ןקיטומרעד ייז
 ןעוװעצַארּפ קיאור רעטעברַא עשידיי יד ןזָאל וצ טָאטשנָא ,ןעגנוגנידָאב
 -עג ןגייא ןַא ףיוא רעלָאד טרעדנוה רָאּפ עטשרע יד ןבײלקנָא ןלעוװ ייז זיב
 -שיטנַארגימיא עקיזָאד יד .עקירעמַא ןיא *ןטעברַאפױרַא/ ךיז ןוא לטפעש
 סָאװ ,רעטעלב-"לארשיילכ , יד ןופ ?טײקשיטקַארּפפ עקיטכיזצרוק
 -ַאגרָא-ןָאינוי עשידיי עטשרע יד ןופ ןרָאװעג טמַאדרַאפ קרַאטש ױזַא זיא

 -םָא טָאה ,םיתב-ילעב יד וצ "טייקטפיוקרַאפ , ןופ זיײװַאב ַא יו ,סרָאטַאזינ
 "סטָאלבעגַאט , ,"ןטצזַאג ,-ילעב יד ןופ טעטיװיאַאנ יד טלגיּפשעגּפָא רעט
 סנָאינוי זַא ,טַאהעג ארומ תמא ןַא ףיוא ןבָאה סָאװ ,ןעגנוטייצ עכעלנע ןוא
 -צִׁש יד ןופ ךיז ןסײרעצסױרַא רעטעברַא עשיטנַארגימיא יד ןרעטש ןלעוו
 .עקירעמַא ןיא "טיײרלָא ,, ןרעוװ ןוא ,רעּפ

 עשידיי ערעדנַא לָאצ ַא ןוא "דלָארעה , ,"טַאקָאװדַא-סקלָאפ רעד ,
 ַא טימ ןשטנעמ ןופ טנעה יד ןיא ןענַאטשעגניײא ןענייז סָאװ ,ןעגנוטייצ
 -לטעטשניילק רעד טגָאמרַאפ ןבָאה סע יוװ ,גנורַאפרעד-טלעוו רערעכייר
 ןיוש ןבָאה ,םירבח עשיגָאלָאעדיא ענייז טימ ,ןהָאזהרש ,ברה-ןב רעקיד
 -גימיא יד רַאפ טעװ "ךיז ןטעברַאפױרַא , ןופ סעצָארּפ רעד זַא ,טליפעג
 רענעגייא ןַא וצ געוו ןפיוא ןעוו ,ןרעוו טרעטשרַאפ טינ ןפוא-םושב ןטנַאר
 טינ ןלָאז ןרָאי ענייז זַא ,ןָאט סעּפע רעטעברַא ןַא לייוורעד טעוו "סענזיב
 סָאװ ,ןטייהקנַארק ערעדנַא ליפ יד ןוא טכוזדניווש ךרוד ןרעוו טצריקרַאפ
 עשידיי עלַארעביל יד ביוא ."רעּפעש-ץיווש , יד ןיא טעוועשובעג ןבָאה

 ,סגָאינוי ןעיוב ןפלעה וצ ךיז טימעג סקירעביא טינ טרָאפ ןבָאה רעטעלב
 ןגרָאז ערעכליב ענעגייא טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ רַאפרעד ןעוועג סָאד זיא
 -ינמלוע-םע , יד ןיוש ןבָאה ,םעד ץוח ַא .טייצ-סגנולצרָאװניײא רעד ןיא
 ןשיװצ עיצַאטיגַא יד זיולב טינ ןריזילָאּפָאנָאמ ןביוהעגנָא טלָאמעד "סעק
 ענעגייא טכַאמעג ךיוא ןבָאה ייז רָאנ ,סנָאינוי רַאפ רעטעברַא עשידיי יד
 -רעטעברַא עשירענָאיּפ יד ןענידַאב וצ ןעגנוטייצ ןלעטשוצפיוא ןוואורּפ
 ,סעיצַאזינַאגרָא

 -ַאר רעשידיי ַא ןופ רעגנעהנָא יד ןבָאה ןרָאי רע80 יד ןופ ףוס םייב
 םעד ךיז רַאפ טַאהעג ןיוש עקירעמַא ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעלַאקיד
 רעשילגנע רעד ןיא ,ןָאדנָאל ןיא גנוגעװַאב רערעטלע רעד ןופ רעטסומ

 ןטנַארגימיא עשידיי רעטנזיוט רעקילדנעצ רַאפ טָאה סָאװ ,עילָאּפָארטעמ

 -ַאט ןענידרַאפ ןוא ,םעטָא םעד ןּפַאכוצרעביא ףיוא טרָאורּפָא טלַא טנידעג
 ,עקירעמַא ןייק גנורעדנַאװרעביא רערעטייוו רעד רַאפ טלעג לסיב ַא עק
 יקסוועשטניוו סירָאמ ,ןַאמרעביל ןרהא יװ ,ןטסילַאיצָאט-םיליכשמ ןבָאה

 -ָאס עשידיי ןדנירג ןבוהעגנָא ,םירבח ערעייז ןוא (יקסווָאכַאװָאנ ןויצ-ןב)
 "םע , יד יו םעד רַאפ רָאי ַא טימ ךָאנ סנָאינוי ןוא ןענייארַאפ עשיטסילַאיצ
 "ץדייז , רעד .עקירעמַא ןיא ערעירַאק רעייז ןביוהעגנָא ןבָאה טייל-"םלוע
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 ןָא 1884 ןופ ןיוש טָאה ,יקסוועשטניוו ,ןטסידנַאגַאּפָארּפ רענָאדנָאל יד ןופ
 ןטיבעג ןכיג ןיא טָאה סָאװ ,"לדיי רעשיליױּפ , ןייז ןבעגעגסױרַא טַאהעג
 רעד ןופ סרעוט יד ןבָאה 1885 ןיא ."טפנוקוצ איד , ףיוא ןעמָאנ םעד
 ערעייז ףיוא טקוקרַאפ ןיוש ךיז גנוגעװַאב רעשידייילַאקידַאר רענָאדנָאל
 סָאװ ,טַאלבנכָאװ ַא ןבעגוצסױרַא ןסָאלשַאב ןבָאה ןוא םירבח עשידיייטינ
 ,להק ןשידייילַאקידַאר ןצנַאג םוצ רָאנ ,םידיחי וצ ןרעהעג טינ לָאז

 -נָאל ןיא ןדיי ייב ןבױהעגנָא ךיז טָאה גנוגעוװַאב עשיטסילַאיצָאס ַא ןעוו
 גנוגעווַאב רעקיזָאד רעד ןופ ןרענָאיּפ יד ןענייז ,קרָאי-וינ ןיא ןוא ןָאד
 ןטסיכרַאנַא-ןרַאטנוב עשיטנַאמָאר רעמ יד ןופ ןרָאװעג טקריװַאב קרַאטש
 -טע ןוא דנַאלשטייד ןופ ןטסילַאיצָאס ערעקיסעמ יד ןופ יװ ,דנַאלסור ןופ

 יו ,עשיטסיכרַאנַא יד ,ןעגנוטכיר עדייב .רעדנעל-ברעמ ערעדנַא עכעל
 -יא טינ ,לָאצ ןיא ןיילק ןעוועג רעבָא ןענייז ,עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד
 טייצ ַא ייז ןבָאה .סעיגָאלָאעדיא ערעדנוזַאב ערעייז ןיא רָאלק סקירעב
 טריזינַאגרָא ןָאדנָאל ןיא זיא סע ןעוו .ךיז ןשיווצ ךעלדירפ ץנַאג טבעלעג
 -סורַא ןביוהעגנָא טָאה סָאװ ,"דניירפ רעטעברַא , ןייארַאפ רעד ןרָאװעג
 גנוטייצ יד זיא ,1885 ןיא ,ןעמָאנ ןבלעז םעד רעטנוא טַאלבנכָאװ ַא ןבעגוצ
 ,גנוגעווַאב רעתופתוש רעד טעמדיוועג ןעוועג

 ןופ ןרָאװעג טריטקַאדער בייהנָא ןופ זיא "דניירפ רעטעברַא רעד ,

 "מוא, רעד .טַארקָאמעדילַאיצָאס םעד ,(ָארבמָאר בקעי) ץנַארק ּפיליפ
 ןייז טימ ןעמונרַאפ ןעוועג ךָאנ זיא ,יקסוועשטניוו סירָאמ "רעשיאייטרַאּפ
 ,רבח ַא טימ תופתושב ,טַאװירּפ ןטלַאהעגנָא ךָאנ טָאה רע סָאװ ,"טפנוקוצ ,

 ןיא ןבירשעג ליפ רעייז ןיילַא ,בגא ,טָאה יקסוועשטניוו .שטיוװָאניבַאר ,א

 ,םעד ץוח ַא .ןעלקיטרַא ,ןענָאטעילעּפ ,רעדיל --- "דניירפ רעטעברַא;
 ןענרעלוצסיוא --- ןצנַארק ּפיליפ טימ ןלענקרעטנוא טזומעג ךיוא רע טָאה
 זיולב ןבירשעג "דניירפ רעטעברַא , ןזיב טָאה ץנַארק תמחמ ,שידיי םיא
 | . ,עסערּפ רעשידיי-שיסור רעד רַאפ ,שיסור

 טינ ןָאדנָאל ןיא ןלַאקידַאר עשידיי יד ייב תיב-םולש רעד טָאה גנַאל

 -ַאב רעמ ןוא רעמ ץלַא ךיז טָאה דצ רעשיטסיכרַאנַא רעד .,ןטלַאהעגנָא

 לָאשגָאװ יד רעבירַא טיצ רע זַא ,ץנַארק טַארקָאמעד-לַאיצָאס ןפיוא טגָאלק
 "רַאנַא יד ןבָאה .עיגָאלָאעדיא ןייז ןופ טייז רעד ףיוא טַאלב ןתופתוש ןופ

 -ַאבכיילג ַא ןרעוו לָאז ,ַאפפַאי .י רבח ַא רעייז זַא ,טריפעגסיוא ןטסיכ
 "גייא רעקיזָאד רעד ."דניירפ רעטעברַא; ןופ רָאטקַאדער-טימ רעטקיטכער
 ןזָאלרַאפ ןייז רַאפ טייצ עצרוק ַא ,קידלזמ קירעביא טינ ןעוועג זיא לעטש
 .טַאלב ןופ רעטלַאװרַאפ רעד רָאג ןעוועג ץנַארק ּפיליפ ןיוש זיא דנַאלגנע
 "ייא ךיא ןטלַאהעגנָא טרָאפ גנוגעװַאב רענָאדנָאל יד טָאה זיא סע יוװ רָאנ
 .ןרָאי רע80 יד ןופ ףוס םעד זיב ,טייקינ

 ןעגנוטכיר עדייב ןופ ןטסילַאיצָאס רעקרָאי-וינ יד ןענייז לייוורעד

 גנוגעוַאב רעד רַאפ גנוטייצ ַא זַא ,גנוגייצרעביא רעד וצ ןעמוקעג ךיוא
 ..גנומענרעטנוא עשלהק ַא ןייז טעוװ יז ןעוו ,ןטלַאה ןענעק ןַאד רָאנ ךיז טעוו

 :סלרַאשט ןוא ןַאהַאק .בַא ןופ רעטעלב יד טַאהעג ןיוש ייז ןבָאה 1889 זיב
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 עטשרע סָאד ךיז טָאה .ץנימ .מ ןוא יקסווַאלסַארב .בַא ןופ ,יקסוועיַאר

 יקסווַאלסַארב ןופ טַאלב סָאד תעב ,ןכָאװ יירד יו רעמ טינ ןטלַאהעג טָאלב

 טינ טָאה גנוטייצ רעייז רעבָא ,רָאי 3 עצנַאג טריטסיזקע טָאה ץנימ ןוא

 רעירפ ךָאנ ןבָאה ענעי .ןלַאקידַאר ערענָאיצולָאװער רעמ יד טקידירפַאב

 רעבָא ,גנוטייצ רעשיטסילַאיצָאס רעשלהק ַא רַאפ טלעג ןביילק ןביוהעגנָא

 .ןבעגעגנייא טינ ךיז ןבָאה ןעגנולמַאז ערעייז

 ןעוועג ןרָאי רע80 יד ןופ ףוס םייב זיא רעגַאל ןשיטסיכרַאנַא ןיא

 "יא גנורעדורפיוא יד ,ןטַארקָאמעדילַאיצָאס יד ייב יוװ ,רעקידעבעל ליפ

 "מעווָאנ ןט11 םעד ,ןטסיכרַאנַא רעגַאקיש יד ןופ גנוטכירניה רעד רעב

 ַא ןטסיכרַאנַא עגיה יד ןבעגעג טָאה ,לובלב-עבמָאב ַא רַאפ ,1887 ,רעב

 יד .גָאט-סטעברַא ןקיאהעש 8 ןרַאפ רעריטרַאמ ענעגייא לָאצ עשּפיה

 רָאי ייוצ יד ןיא טָאה "טייהיירפ רעד ערינָאיּפ , עּפורג עשיטסיכרַאנַא

 דָאד יד טָאה ,ילבפיוא ןטסכעה ריא טבעלעגרעביא גנוטכירניה רעד ךָאנ

 ןיא ןבעגוצסױרַא עוויטַאיציניא יד ךיז ףיוא ןעמונעג עקַאט עּפורג עקיז

 ,"טייהרהאוו איד, --- גנוטייצ-סגנוגעוװַאב עטשרע יד קרָאיוינ

 ,רַאורבעפ ןט19 םעד "?טייהרָאװ יד , טָאה ןעניישרעד ןבױהעגנָא

 ןעמ טָאה טַאלבנכָאװ ןקיזָאד םעד ןופ רָאטקַאדער ןטשרע סלַא 9

 "עג טקיטײזַאב רע זיא ןכיגניא .ןַאפפַאי .י ןָאדנָאל ןופ טכַארבעגרעבירַא

 ןריטקַאדער וצ קיסַאּפמוא רַאפ ןענופעג םיא טָאה עּפורג יד לייוו ,ןרָאװ

 ,"טייהיירפ רעד ערינָאיּפ , רעקרָאירינ ןופ עיגעלָאק ַא ,טפירשטייצ ריא

 -עגרעביא טָאה ,ץטַאק ,מ ,סיאול .ר ,ווָארָאטָאלָאז .ה ,ןָאסירעמ .א .י יו

 סָאװ ,"טייהרהאוו יד, טָאה גנוריפנָא רעייז רעטנוא ,עיצקַאדער יד ןעמונ

 -ַאב רעד ןופ לגילפ ןשיטסיכרַאנַא םעד זיולב טינ ןענידַאב טלָאזעג טָאה

 ,סנָאינוי עקידנעמוקפיוא יד ןוא ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד ךיוא רָאנ ,גנוגעוו

 רעמונ-לצנייא ןוא ןטנענָאבַא 2,500 ךיז םורַא ןבײלקוצמורַא ןזיוװַאב םיוק

 *עלק ךָאנ ןעוועג ,ךעלדנעטשרַאפ ,ןענייז תוסנכה-ןסנָאנַא עריא .רעפיוק

 "טייהרַאװ יד , זיא ."גנוטייצ-סקלָאפ , רענעגנַאגעגרעטנוא רעד ןופ ערענ

 .ילוי ןט12 םעד ,רעמונ ןט20 םייב ןעגנַאגעגרעטנוא

 וקנָאק עפרַאש ַא ןעגנַאגעגנָא ןיוש זיא ןרָאי רע80 יד ןופ ףוס םייב

 -ענָאיּפ עגיה יד ןיא ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס ןוא ןטסיכרַאנַא יד ןשיוצ ץנער

 -קינייארַאפ , יד --- עלַארטנעצ רעיינ רעייז ןיא ןוא סנָאינוי עשידיי עשיר

 טַאהעג ןבָאה ןטסילַאיצָאס רעקרָאי-וינ יד ."ןטּפַאשקרעוװעג עשידיי עט

 "עמ ןקידלמוט םעד ןיא ,1886 ןיא ,ךיז ןקילײטַאב ןופ םעט םעד טכוזרַאפ

 רענעי .שודרָאשזד ירנעה רָאטַאמרָאפער ןרעלוּפָאּפ ןופ ףמַאק-לַאװ-רָאי

 ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס עשיטנַארגימיא יד ייב טקעוװרעד טָאה ףמַאק-לַאװ

 ,ײטרַאּפ עשיטילָאּפ עשיטסילַאיצָאס ַא ָאד ןעיוב ןפלעה וצ טיטעּפַא םעד

 האנש יד טרעקַאלפעצ טלָאמעד טשרע ךיז טָאה ןטסיכרַאנַא יד ייב תעב

 -ָארּפמָאק ןופ לָאבמיס רעד ןעוועג ייז ייב זיא סָאװ "עלעטסעקמיטש ,, םוצ

 לפעטרןזדניל ןרַאפ עיצולָאװער עלַאיצָאס יד ןרעכַאשרַאפ ןופ ,יירעלסימ

 .ןויטַאילַאּפ עקיטשינ ןופ
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 רעמוז-ףוס םענעי "טייהיירפ רעד ערינָאיּפ , יד ןבָאה ןגעווטסעדנופ
 -ַאר עשידיי עלַא ןופ רָאפנעמַאזוצ ַא ןפוררַאפ וצ ךעלגעמ רַאפ ןטלַאהעג

 -נַא ןוא קרַאונ ,רָאמיטלַאב ,ןָאטסָאב ,עיפלעדַאליפ ,קרָאי-װינ ןופ ןלַאקיד
 "וצסיורַא ףיוא ןעלטימ ןפַאש וצ ידכב ,קרָאי-וינ וצ טנעָאנ טעטש ערעד
 עדייב ןופ ןטסילַאיצָאס עשידיי יד ןעניד לָאז סָאװ ,טַאלבנכָאװ ַא ןבעג
 קיסיילפ ױזַא ןבָאה ייז עכלעוו רַאפ ,סנָאינוי-דיירט יד ךיוא יוװ ,ןעגנוטכיר
 ןט2מ8 םעד טנפעעג ךיז טָאה סָאװ ,רָאפנעמַאזוצ ןקיזָאד םעד ייב .טעברַאעג
 -טייצ ַא רַאפ טנעמַאדנופ רעד ןרעוו טגיילעג טלָאזעג טָאה ,רעבמעצעד

 רענעגנַאגעגרעטנוא רעד ןופ טרָא םעד ןעמענרַאפ לָאז סָאװ ,טפירש
 ייב ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס ןוא ןטסיכרַאנַא יד רעבָא ןבָאה .,"טייהרהַאװ,
 -מערוטש ןופ ךָאוו ַא ךָאנ זַא ,טגירקעצ ךיז ךעלטנירג ױזַא הפיסַא רענעי
 ןייא טימ ןרָאװעג טריזירָאיַאמ ןרָאטַאיציניא יד ןענייז ןעגנוציז עקיד
 הפיסַא יד ןטסיכרַאנַא יד ןבָאה .(20 ןגעק 21) עמיטש רעטפַאהלפייווצ
 ,לַאז רעדנַא ןַא ןיא רָאפנעמַאזוצ םענעגייא ןַא ןטלַאהעגּפָא ןוא- ,ןזָאלרַאפ
 ןיילא ןבָאה ,עמיטש ןייא ןופ טייהרעמ רעייז טימ ,ןטַארקַאמעד-לָאיצָאס יד
 ןבָאה עבלעז סָאד .גנוטכיר רעייז רַאפ גנוטייצ ַא ןבעגוצסױרַא ןסָאלשַאב
 | ,הפיסא רעייז ייב ןטסיכרַאנַא יד ןָאטעג ךיוא

 יירד --- ןעוועג זיא ךוסכס ןקיזָאד םעד ןופ טַאטלוזער רעטענ רעד
 ןעוועג ןענייז ןטסיכרַאנַא ןוא ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד זיב .ןעגנוטייצ
 ַא לייוורעד טָאה ,רעטעלב ערעדנוזַאב ערעייז ןבעגסױרַא ןביוהוצנָא טיירג
 ןטשרע ןרעטעּפש ןופ רעטָאפ רעד ,ןָאדנָאל םירפא ,טסילַאיצָאס ַא דיחי
 רעשידיי-שיטנַארגימיא ַא ןופ רעטערטרַאפ ןשיטסילַאיצָאס ןקיצנייא .ןוא
 -ַאװ ןיא ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ סערגנָאק ןיא קרָאי-וינ ןופ טנגעג
 טײקכעלטרָאװטנַארַאֿפ רענעגייא ןייז ףיוא --- ןָאדנָאל ריאמ ,ןָאטגניש
 .ןעגנוטכיר עדייב ןענידַאב וצ טַאלב ַא ןבעגעגסױרַא

 ."ןערעטש-ןעגרָאמ רעד , :ןסייהעג טָאה טַאלבנכָאװ סנָאדנָאל םירפא
 ,רַאונַאי ןט17 םעד ןעניישרעד וצ גנוטייצ עקיזָאד יד טָאה ןבױהעגנָא

 "ווַאלסַארב .בַא ,רד ןעוועג זיא רעריא רָאטקַאדער רעטשרע רעד ,0
 .נ, רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ ןרָאטקַאדער ענעזעוועג יד ןופ רענייא ,יקס
 "גיגַאב רעמ זיא ןָאדנָאל םירפא זַא ,סיוא טזייוו ."גנוטייצסקלָאפ .דוי .י
 -גיא ,ןטַארקָאמעדילַאיצָאס יד ןופ יוװ ,ןטסיכרַאנַא יד ןופ ןרָאװעג טקיטס
 ,ַאפפַאי .י ןרָאװעג רעטעברַאטימ-טּפיױה ןוא ןרָאטקַאדער ענייז ןענייז ןכיג
 -עטש-ןעגרָאמ , ןיא .רעגַאל ןשיטסיכרַאנַא ןופ ערעדנַא ןוא םיובנענעט .א
 טקורדעג ךיז ןבָאה ,טגָאלקַאב ךיז ןבָאה ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד יוװ ,"ןער

 יד ייב גירק-רעדורב ןופ ערעפסָאמטַא רעד ןיא  .ייז ףיוא סעקַאטַא עטפָא
 טַאלב ןייז ןטלַאהוצנָא ןזיוװַאב םיוק ןָאדנָאל םירפא טָאה ,ןלַאקידַאר עשידיי
 ,1890 ינוי ןט20 ןופ ,רעמונ ןט92 ןזיב

 -טימ ןטַאװירּפ ןופ גנומענרעטנוא-סגנוטייצ רעד ןופ ןבירטעגרעטנוא
 ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד ןבָאה ,רענגעק עשיגָאלָאעדיא ערעייז ןופ רעפלעה
 .רעכיג סָאװ טַאלבנכָאװ רעייז ןביוהוצנָא ןעלטימ יד ןפַאש וצ טלייאעג ךיז



 11 עקירעמַא ןיא רעטעלב עשידיי

 ןט7 םעד ןזיװַאב רַאפרעד ןײארַאפ-גַאלרַאפ "גנוטייצ-רעטעברַא , רעד טָאה
 -ייצ-רעטעברַא , רעד ןופ רעמונ ןטשרע ןטימ ןעמוקוצסורַא ,1890 ,ץרעמ
 -יטש רעטעברַא עיירפ , רעמונ ןטשרע רעייז ןבָאה ןטסיכרַאנַא יד ."גנוט
 -עּפש םישדח 5 טימ ,1890 ,יִלֹוי בײהנָא ןיא טשרע ןבעגעגסױרַא "עמ
 .רעט

 -ָאד יד ןופ םיטרּפ-בייהנָא יד טימ טיירב ױזַא ָאד ךיז ןעמענרַאפ רימ
 -וצ טינ רעפיולרָאפ ערעייז ןוא רעטעלביײטרַאּפ עשידיי עלַאקידַאר עקיז
 זיא לרוג רעייז ףיוא סָאװ ,רַאפרעד טושּפ רָאנ ,תוינּפ עשיגָאלָאעדיא ביל
 גנולקיװטנַא רערעטייוו רעד ןיא עלָאר עטסערג יד ןליּפש וצ ןלַאפעגסיױא
 .עקירעמַא ןיא שידיי ףיוא רוטַארעטיל ןוא עסערּפ רעד ןופ

 עטשרע יד ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ , עטשרע יד ,*טײהרהַאװ, יד
 -נוכערברעטנוא ליפ ןוא ןשינרעטַאמ ,ימ טימ ןבָאה "טפַאשלעזעג עיירפ ,
 ןכעלגעממוא טעמכ ַא ןיא ןעלקיטרַא ערעווש ערעייז רַאפ טלָאצַאב ןעג

 "יזָאד יד ןופ טלַאהניא רעד טָאה רענעייל עטסעב ערעייז ייב וליפַא .ןושל

 ןטרעװַאשזרַאפ, ןופ םעט םעד טַאהעג ןטפירשטייצ עשיטסיכרַאנַא עק
 תודע טגָאז סע יוװ --- "ןלױק-ןענָאנַאק עטעװעטרַאהרַאפ , ןופ ןוא "ןזייא
 ווָאילעּפָאק .י .מ ,ןטייצ ענעי ןופ רעוט ןוא דיסח רענעבעגעגרעביא רעייז
 ןופ לוגלג רעד ןעוועג הכוז רעבָא טָאה .,ןרַאומעמ ערעטעּפש ענייז ןיא
 ןכָארברעטנואמוא טעמכ טריטסיזקע סָאװ ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ , רעד
 -ַארָאבַאל םרָאפ ןוא ליטס ,ךַארּפש ענעי ןרעוו וצ טציא זיב 1899 ףוס ןופ
 -עמַא ןיא עסערּפ עשידיי יד טלָאװ ריא ןָא סָאװ ,טרָאװ ןשידיי ןופ עירָאט
 -לַאיצָאס עכיוה עקיטציא ריא ןכיירגרעד טנעקעג טינ ןפוא-םושב עקיר
 ,הגרדמ עלערוטלוק ןוא עשיטילָאּפ

 -עּפש טצָארּפשעגסױרַא ןבָאה ,רעדיוו ,"גנוטייצ-רעטעברַא , רעד ןופ
 -טייצ , ,"סטרעוװרָאפ , רעד ,"טפנוקוצ , יד ,"טָאלב-דנעבַא , --- סָאד רעט
 ןרָאװעג ףוסל זיא "סטרעוװרָאפ , רעד עכלעוו ןופ ,"טַאלבנעגרָאמ , ,"טסייג
 ,טלעוו רערָאג רעד רעביא ןדיי ייב גנוטייצ ששידיי עטסערג יד

 -רָאוװאוצנייא ןזיוװַאב רעבָא טָאה עסערּפ-ײטרַאּפ עשידיי יד זיב רָאנ
 -סומ ַא ןרָאװעג ןענייז ייז זיב ;ןליצ עקיזָאד יד ןכיירגרעד ןוא ךיז ןעלצ
 -ייצ ןשידיי ןרַאפ גלָאפרעד ןלעירעטַאמ ןופ ייס ,ןלערוטלוק ןופ ייס רעט

 -עגסיוא ייז זיא --- טלעוו רעטלַא רעד ןיא ןוא עקירעמַא ןיא ןזעוו-סגנוט
 .ןרָאי ערעווש קילדנעצ ןבלַאהרעדנָא ןבעלוצכרוד ןעמוק

 לא

 םישדח 8 טימ זיולב טינ "גנוטיײצ-רעטעברַא יד טָאה ןביוהעגנָא
 ערעסעב ליפ טימ ךיוא רָאנ ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ , רעד ןופ רעירפ
 וצ ןזיװַאב ךיג ןבָאה ןטַארקָאמעדילַאיצָאס יד .גלָאפרעד ףיוא ןטכיזסיוא
 ,"ןטפַאשקרעװעג עשידיי עטקינײארַאפ , יד ןיא טנַאהרעבױא יד ןגירק
 ַא ןופ ןבייהנָא יד טימ םענייאניא .סנָאינוי ענעסָאלשעגנָא עריא טימ
 -ייצ"רעטעברַא , יד טָאה ,עקירעמַא ןיא ןדיי ייב גנוגעוװַאב ןָאינוי-דיירט



 ןיקייח ,י ' 12

 "עמַא-שטייד ערעטלע יד ןופ עציטש ןוא עיטַאּפמיס יד טַאהעג ךיוא "גנוט
 רעשיטסילַאיצָאס רעשטייד רעגיה רעד ןופ ,"ןטפַאשקרעװעג, רענַאקיר
 ןיא ןבָאה ןטסיכרַאנַא יד .,"גנוטייצ-סקלָאפ, רעייז ןופ ןוא גנוגעװַאב
 ץוח ַא ,ןטסָאמ ןַאהָאי ןופ עיצַארעּפָאָאק יד זיולב טַאהעג רעגַאל ןשטייד
 טלעטשעגפיונוצ ןָא בײהנָא ןופ ".צ-,א, רעד ןופ עיצקַאדער יד זיא םעד
 "רעד ןוא ץנעטעּפמָאק רעשיטסילַאנרושז רעמ טימ רעביירש ןופ ןרָאװעג
 ,",ש.ַא.פ, רעד ןופ עיצקַאדער עטשרע יד טגָאמרַאפ טָאה סע יוװ ,גנורַאפ

 ןופ טכַארבעגּפָארַא רעבעגסױרַא-".צ-,א, יד ןבָאה רָאטקַאדער רַאפ
 -רעד ךיז טָאה רע סָאװ עיצַאטוּפער רעד בילוצ ,ןצנַארק ּפיליפ ןָאדנָאל

 גנורַאפרעד ןייז בילוצ ךיוא יוװ ,ךיירקנַארפ ןיא ןוא דנַאלגנע ןיא ןברָאװ
 טסילַאנרושז רעטלושעג-טסעב רעד ןעוועג זיא רע ."דניירפ-.ברַא; ןיא

 -ָאק סלַא גנורַאפרעד ןייז ץוח ַא לייוו ,ןזיירק עלַאקידַאר עשידיי יד ןיא/
 רע זיא ,עסערּפ רעשידיי-שיסור רעד ןיא עּפָאריײא-ברעמ ןופ טנעדנַאּפסער
 ."דניירפ רעטעברַא; ןיא טסיצילבוּפ-טּפיױה רָאי ףניפ ןעוועג ןיוש

 רעד ןיא ןלַאנָאיסעּפָארּפ-רעביײרש עטשרע יד ןופ רענייא ,ןַאהַאק .בַא
 םינמס ןזיוועג טלָאמעד ןיוש טָאה סָאװ ,הביבס רעלַאקידַאר רענַאקירעמַא)

 ,ןדיי ייב טסילַאנרושז רערעלוּפָאּפ סלַא ןגלָאפרעד עקיטפנוקוצ ענייז ןופ
 רענעבירטרעביא רעד טינ ןעוו .רעטעברַאטימ-טּפיױה סצנַארק ןעוועג זיא
 ןיוש ,ןַאהַאק אמתסמ טלָאװ ,עיצַאטוּפער רעשיאייּפָארייא ןַא רַאפ ץרא-ךרד
 -קַאדער ןרָאװעג דלַאב ,רענַאקירעמַא ןַא ןעוועג זיא רע סָאװ םעד בילוצ
 ."גנוטייצ-רעטעברַא , רעד ןופ רָאט

 עמַאס ןופ רעטעברַאטימד".צ-.א, ערענעעזעגנָא ערעדנַא יד ןשיווצ

 יאול ;ןָאדנָאל ןופ --- יקסוועשטניוו סירָאמ :ןעוועג ןענייז ןָא בייהנָא
 "ליה ץירָאמ ,(רעדורב ַא סרעלימ) סעדנַאב ,ל ,ןיקטעמַאז ליאכימ ,רעלימ
 "עג ךיוא טָאה סָאװ ,רעטלַאװרַאפ רעד ,(טיווקליה :רעטעּפש) ץיוװָאק
 : .ערעדנַא לָאצ ַא ןוא ,רעדיל וליפַא ןבירש

 -עיצקַאדער ַא טימ ןביוהעגנָא טָאה "עמיטש רעטעברַא עיירפ,, יד
 -לעדע .ד ,ןָאסירעמ .א .י יו ,רעביירש עטסטנעָאנ ענױזַא ןופ םויגעלָאק

 עריא .ערעדנַא לָאצ ַא ןוא ווָארַאטָאלָאז ללה ,סיאול ,ר ,ץטַאק .מ ,טַאטש
 / ץוח ַא .ןטנעדוטס ענעמונרַאפ ןעוועג סנטסרעמ ןענייז ןרָאטקַאדער עלַא
 "נעגנילשרַאפ-טייצ ליפ ןיא ןָאטעגנײרַא קרַאטש וצ ןעוועג ייז ןענייז ,םעד
 טַאהעג טינ טָאה ייז ןופ רעקיצנייא ןייק ,ןטייקיטעט-סגנוגעװַאב עקיד
 ,גנורַאפרעד-סגנוטייצ עקידרעירפ ןייק

 -לעדע ,ץנַארק : ךיילג ןעוועג סעיצקַאדער עדייב ןענייז טרּפ ןייא ןיא
 -ערּפ עשיאייּפָאריײא-ןײמעגלַא יד ןטלַאהעג ןבָאה ,ץטַאק ,ןָאסירעמ ,טַאטש
 -סיױרַא טימעג ךיז ןבָאה יז : רענַאקירעמַא יד טינ ,רעטסומ רעייז רַאפ עס
 טיול טָאה םלוע רעייז סָאװ ,קרָאי-וינ ןיא שידיי ףיוא רעטעלב ןבעגוצ
 סָאװ ,עסערּפ רענַאקירעמַא יד יוװ טינ ,ןענעייל טפרַאדעג ,טכיזנָא רעייז
 ייז סָאװ ןגעוו ,סָאד רענעייל יד ןבעג וצ טסיילפעג רקיע רעד ךיז טָאה
 "עד ןיוש זיא עיניל רעד-טָא ןופ רעכיײוװּפָא ןַא .ןענעייל טלָאוועג ןבָאה
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 טָאה ,ןעלקיטרַא ענעגייא ענייז ןיא ץוח ַא רָאנ .ןַאהַאק .בַא ןעוועג טלָאמ
 -קַאדער סעצנַארק רעטנוא ".צ-.א, רעד ןיא "גױנּפָא , רעקיזָאד רעד ךיז
 ,טקרעמעג טינ עיצ

 רעטעלב-ײטרַאּפ עלַאקידַאר עדייב ןבָאה ןטייקירעװש עטסערג יד
 -עג רעגנע ןוא רעמ ןעוועג זיא ",ש .א .פ, יד .ןושל ןשידיי ןטימ טַאהעג
 "גנוטייצ-רעטעברַא , יד ךיוא םגה ,".צ",א, יד יו ,שירעמשטייד וצ ןדנוב
 ."שעדיא ןעשעדיא , סנַאהַאק .בַא ןופ טייוו רָאג טייצ קיטש ַא ןעוועג זיא
 -עלב-ײטרַאּפ עלַאקידַאר עטשרע יד ןופ טײקירעװש-רַארּפש עקיזָאד יד
 ךיז :עגַאל רעייז טכַארטַאב ןיא טמענ'מ ןעוו ,ךעלדנעטשרַאפ זיא רעט
 -ָאנָאקע ןיא עיצולָאװער ןגעוו ןעקנַאדעג עיינ ןרידנַאגַאּפָארּפ וצ קידנעימ
 רעד ןגעק ,עיגילער ןגעק קידנקידערּפ ;ןבעל ןשיטילָאּפ-לַאיצָאס ,ןשימ
 -רַאפ וצ ןעמוקעגסיוא יז זיא --- ,ןבעל-החּפשמ ןוא לַארָאמ רענעמונעגנָא
 עניילק עשימייה יד ןופ שידיי סָאד עכלעוו רַאפ ,םינינע טימ ךיז ןעמענ
 -יַּפַא עיינ יד ,טגָאמרַאפ טינ רעטרעוו ןייק טָאה עּפָארײא ןיא ךעלטעטש
 -רעוו ןצונַאב וצ רעקידערּפ ערעייז ןעגנואווצעג ןבָאה ןעיידיא עשיסרוק
 "עג הביבס רעשידיי רעלענָאיצידַארט רעד ןיא רעירפ ןענייז סָאװ ,רעט
 טימ ךיז ןעמענרַאפ וצ ןעמוקעגסיוא ךָאנ ייז זיא וצרעד .טנַאקַאבמוא ןעוו
 רעשיטַארקָאמעד ַא ןיא טכער-רעגריב ןוא שטנעמ יװ ,םינינע ענױזַא
 לָאמ ןייק ןעמייה עטלַא יד ןיא רָאג ןבָאה רענעייל ערעייז סָאװ ,הנידמ
 ,טגָאמרַאפ טינ

 וצ רעדָא ,ןריזיאיירבעה וצ רעדעוװטנע ,הרירב יד טַאהעג ייז ןבָאה
 ,רעגנירג ליפ ןעוועג ייז רַאפ געווסיוא רעטייווצ רעד זיא .ןריזינַאמרעג
 רַאפ רעטרעוו ןיא םירָא ןעוועג ךיוא זיא שיאיירבעה סָאװ ,םעד תמחמ ייס
 ,סרעוט עטסרעמ יד סָאװ ,םעד בילוצ ייס ;ןפירגַאב ןוא ןכַאז ענרעדָאמ
 ןסיוו ןכעלטלעוו רעייז ןבָאה ןזיירק עלַאקידַאר יד ןופ רעביירש ,רענדער
 -נַא-סגנודליב עשידיי-טינ ןיא רָאנ ,הבישי רעדָא רדח ןיא טינ ןגָארקעג
 רקיע רעד ,ןכַארּפש עשיאייּפָאריײא ףיוא רוטַארעטיל רעד ןופ ןוא ןטלַאטש
 ,שטייד ףיוא --- עקַאט

 שידיי ףיוא רוטַארעטיל רענרעדָאמ ַא ןופ ןצָארּפש עטשרע יד ןופ
 רוטַארעטיל ןוא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ ןרענָאיּפ יד ןבָאה עּפָאריײא ןיא
 עיינ יד סָאװ םעד ץוח ַא .ןגירק טנעקעג טינ ףליה ןייק עקירעמַא ןיא
 -עמַא ןייק טָאה ןרָאי רע80 ףוס ןופ רוטַארעטיל עקילעזמירָא ןוא ערעגָאמ

 ןופ ןרעטסומ יד ןעגייז ,ןעגנוקיטעּפשרַאפ עשּפיה טימ טכיירגרעד עקיד |
 ,רָאטקעּפס ,םכילע"םולש ,עלעדנעמ --- רעקיסַאלק עשידיי עקידנסקַאװ יד
 טָאה ,טנַאזָאּפמיא ךעלכַארּפש ןעוועג טינ ךיוא ערעדנַא ןוא ןָאזעניד ,ץרּפ
 "שינָאמ , ןייז ןיא ,ןײלַא ץרּפ .ל .י טסישידיי-ץרע רערעטעּפש רעד ךָאד
 זומ רע סָאװ ,לרוג ןייז טגָאלקַאב רעטיב ,ןרָאי רע80 ףוס ןופ ,עדַאלַאב
 רעדנַא זיא סע רעסָאװ ףיוא דיל ןייז ןעוו ,"ןעגניז שידוי ןעדוי רַאפ ,
 ,"ןעגנילק שרעדנַא רָאג טלָאװ,, --- ןושל

 יד ןופ קיטַאמעט עטצענערגַאב יד טכַארטַאב ןיא ךָאנ ןעמ טמענ
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 ןופ רעלעטשטפירש ןוא רעטכיד ,רעלייצרעד עשידיי-שילױוּפ ןוא -שיסור
 ןגנורעדָאפ-טלעוו ערעטיירב ךרע ןַא ןָא יד טימ ךיילגרַאפ ןיא,טייצ רענעי

 רעד ןיא ךיז ןרעגריבנייא ןופ סעצָארּפ ןיא םלוע ןשידיי ןגיה םעד ןופ
 יד קיניײװ יוװ רָאלק טרעוו ,טלעוו-ברעמ רעד ןופ עיטַארקָאמעד רעטסערג
 ןופ ןענרעל טנעקעג ןבָאה טרָאװ ןשידיי םענרעדָאמ ןופ ןרענָאיּפ עגיה

 -יײרַאב ןוא ןקרַאטשרַאפ ןופ טרּפ ןיא רעלטייצ-טימ עשיאייּפָאריײא ערעייז
 ןוא ןדייר ןענעק שידיי ףיוא לָאז'מ ידכ ,טנעמורטסניא-ךַארּפש רעייז ןרעכ
 ,םינינע-טלעוו ענרעדָאמ ןגעוו ןביירש

 ךַאד רעד ןופ גנוקריוו יד טכַארטַאב ןיא ןעמענ ךיוא ןעמ זומ ָאד |

 -רַאירטַאּפ-זעיגילער ןופ ןטרעװ עלַא ןעניינרַאפ וצ עדָאמ רעקידנשרעה
 םלוע ןקידנריזירַאטעלָארּפ-ךיז םעד ןפלעה םייב ,רעגייטשסנבעל ןלַאכ

 עטלייצעג יד וליפַא ןעו .טלעוו רעיינ רעד ןיא ךיז ןעלצרָאוװאוצנייא
 ,ןשינעטנעק עשידיי עכעלטנירג טימ ןזיירק עלַאקידַאר יד ןופ רעביירש
 וצ ןעמוקעגסיוא זיא ,ןָאסירעמ .א ,י ,ץטַאק ,מ ,יקסוועשטניוו סירָאמ יו
 יז ןבָאה ,ןפירגַאב ,ןעגנוניישרעד ענרעדָאמ רַאפ רעטרעוו עיינ ןפַאש
 טשרעביל ןבָאה ייז .לַאװק ןשיאיירבעה ןופ טכייוועג טושּפ טייצ ַא ךיוא
 -וצ טָאה שיאיירבעה תמחמ ,שילגנע ןופ ,שיסור ןופ ,שטייד ןופ טּפעשעג
 ןגעלָאק עטסרעמ ערעייז .?עיצקַאער; ןוא עיגילער טימ טקעמשעג ליפ
 -סיוא גנירג "תונויסנ , עכלעזַא ןבָאה ןרָאי רע90 בייהנָא רע80 ףוס יד ןופ

 ןוא עשיאיירבעה יד ןופ ףירגַאב ןּפַאנק ַא טַאהעג טושּפ ןבָאה ייז ,ןטימעג
 .ןּפעש ליפ טנעקעג ןטלָאװ ייז עכלעוו ןופ ,תורצוא-טרָאװ עשידומלת

 גנופַאש-ליטס ןוא :ךַארּפש ןופ ןינע ןיא סָאװ ,רָאנ זיא עװַאקישט
 -עג רעלעטשטפירש ןוא ןטסילַאנרושז עשיטַאוקָאמעד-לַאיצַָאס יד ןבָאה

 ןופ םעט רעד .םירבח עשיטסיכרַאנַא ערעייז ןופ ןבעל ןרעגנירג ַא טַאה
 : רעטושּפ רָאג זיב ַא ןעוועג זיא טייקגנירג רעקיסעמשינטלעהרַאפ רעד-טָא

 ,ןילּפיצסיד רעלענָאיצַאזינַאגרָא רעזיול רעייז טימ ,ןטסיכרַאנַא יד
 ןּפיצנירּפ ענעברָאװרעד-יינ ערעייז וצ יירטעג לַאטָאט ןעוועג דָארג ןענייז

 ערעייז ןענרעלוצסיוא ןבעל ןיא ןעגנַאגעג טושּפ זיא ייז ,ןלַאעדיא ןוא

 זיולב טינ ןריזינָאיצולָאװער ןגעוו הרות עצנַאג יד רענעייל ןוא רערעהוצ
 וצ ךעלטנירג עקַאט רָאנ ,טלעוו רעד ןופ רדס-סנבעל ןלעירעטַאמ םעד
 יז זיא רַאפרעד .םלוע םייב ןליפ ןוא ןטכַארט ןופ ןפוא ןצנַאג םעד ןטייב
 רעטרעוו עשידיי ןופ ןלעפסיוא ןטימ ךיז ןעלגנַאר וצ רדסכ ןעמוקעגסיוא
 ,טרירעגוצ רָאנ ךיז ןבָאה ייז ןכלעוו וצ ,ןינע ןדעי טעמכ ןעלדנַאהַאב םייב

 -נערטש ליפ ַא טַאהעג ןבָאה ייז םגה ,רעדיוו ,ןטַארקָאמעדילַאיצָאס
 ןבָאה ,ןצכעריפ עשינכעט-לענָאיצַאזינַאגרָא ןיא ןילּפיצסיד-יײטרַאּפ עדעג
 .טסַאלַאב ןשיגָאלָאעדיא םעיינ רעייז ןופ לסיב שּפיה ַא ןפרָאװעגּפָארַא ךיג
 -ירּפ"ןייר סלַא טרעלקרעד ייז ןבָאה ,לשמל ,ןבעל-ןעילימַאפ ןוא עיגילער
 -עווַאב רעד ןופ גלָאפרעד ןרַאפ רעטנוזעג ליפ זיא סע סָאװ ,ןכַאז עטַאוװ
 . רעקינייו סָאװ םינינע עקיזָאד יד טעוו'מ ןעוו ,םלוע ןטיירב םייב גנוג
 ןיא זיולב זיא רַאפרעד .עדנַאגָאּפָארּפ ןוא עיצַאטיגַא רעד ןיא ןרירַאב



 15 עקירעמַא ןיא רעטעלב עשידיי

 -גנַאר וצ ןעמוקעגסיוא ייז ןעגנולדנַאהּפָא עשיטילָאּפ ןוא עשיגָאלָאיצַאס

 ,ןטיײקירעװש-ךַארּפש עשידיי יד טימ ךיז ןעל
 רעד ןוא "גנוטייצ-רעטעברַא רעד ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא ןיוש

 -עד-לַאיצָאס יד ייב ץנעדנעט יד ךיז טקרעמ "עמיטש רעטעברַא עיירפ ,
 "רַאנַא יד תעב ,טיירב רעד ןיא גנוקריוו רעייז ןטײרּפשעצסיױא ןטַארקָאמ
 יד .,ךיוה ןגייטש ןוא ףיט ןבָארג וצ ךיז טימעג קידתונשקע ןבָאה ןטסיכ
 ןיא טכיירגרעד רַאפרעד זייוולייט רשפא ןבָאה ".צ-.א, רעד ןופ םישרוי
 ,גלָאפרעד ןלעירעטַאמ ןופ עפוטש רעטסכעה רעד וצ ןזעוו-גנוטייצ ןשידיי
 ,דנַאטשרעדיװ ןרענעלק ןופ געוו םעד ןבילקעגסיוא ךיז רַאפ ןבָאה ייז לייוו

 ךיז לעירעטַאמ ןבָאה ,רעדיוו ,",ש .א .פ, רעטשרע רעד ןופ םישרוי יד
 רעדנַא זיא רעסָאװ יו רעמ ןגָארטעגיײב ןבָאה ייז רעבָא ,טרעטַאמעג דימת
 ,טנעמורטסניא-רוטלוק ןוא ךַארּפש סלַא שידיי ןעמָאקלופרַאפ וצ עּפורג

 גנולקיװטנַא יד טקריװַאב טָאה רעייטשוצ רעייז ,עקירעמַא ןיא זיולב טינ
 שידיי רענרעדָאמ ַא ואוו ,טלעוו רעצנַאג רעד רעביא טרָאװ ןשידיי ןופ
 .ןבירשעג ןוא טדערעג רָאנ טרעוו

 -ײטרױַאּפ רעד ןופ ןבייהנָא יד ייב טשרע לייוורעד רעבָא ןטלָאה רימ
 -ךעד לָאצ ַא טימ רעירפ ןעמענרַאפ ןזומ ךיז רימ ןלעוו ,1890 ןיא עסערּפ
 סָאװ ,עקירעמַא ןיא ןעגנוטייצ עשידיי יד ןופ סקואוו םעד ןיא ןעגנונייש
 ןפיוא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ רעפַאש יד ןוא רענעייל יד טקריװַאב ןבָאה
 רעד ןופ ןרעטסומ יד יו ,רעקינייװ טינ טנעניטנָאק רענַאקירעמַא-ןופצ
 ,רעפַאש עריא ןוא עסערּפ-ייטרַאּפ רעלַאקידַאר

 "עימעריּפע-ןטפעה, יד 9

 טָאה גירק-רעגריב ןכָאנ ןרָאי קילדנעצ בלַאהרעדנָא עטשרע יד ןיא
 "עטיל-דנוש עלעװלָאװ עטײרּפשרַאפ רעיוהעגמוא ןַא ןגָארקעגוצ עקירעמַא

 ,"ךעלביב ריּפַאּפ-ץלָאה , ןעמָאנ-טרוה םעד ןגָארקעג ךיג טָאה סָאװ ,רוטַאר
 ןעוועג ןיוש ןענייז עקירעמַא ןיא ןזעוו-גַאלרַאפ ַא ןופ ןביוהנָא עטשרע יד
 "ןכריק ןופ סרעבעגסױרַא ערעטלע יד םורַא .טלַא רָאי טרעדנוה ייווצ
 ,ןָאטסָאב ןיא סעמריפ עשירעגעלרַאפ ןסקַאװעגנָא גנַאל ןיוש ןענייז תושרד
 "נָא לָאצ ַא ןוא יאול-טנייס ,עגַאקיש ,רָאמיטלַאב ,קרָאי-וינ ,עיפלעדַאליפ
 "עג וליפַא טלָאמעד ןיוש טָאה סע .ָאקסיצנַארפ-ןַאס זיב -- טעטש ערעד
 ןצנַאגניא ךיז ןבָאה ןגַאלרַאפ רעקילדנעצ : עיצַאזילַאיצעּפס ייב ןטלַאה
 -סקלָאפ רַאפ רעכיב-טסקעט ,רעכיב עטסנרע ןבעגסױרַא טימ ןבעגענּפָא
 ליפ .,ןטעטיסרעווינוא ןוא ןטוטיטסניא עשיגָאלָאנכעט ,ןלושלטימ ,ןלוש
 -סיוא טכַאמעג ןבָאה סָאװ ,סרעגעלרַאפ ןופ לָאצ יד ןעוועג זיא רעסערג
 ,ןלעוװָאנ עטקורדעגרעביא ןוא עגיה ןבעגסױרַא ןופ ןטפעשעג עטנכייצעג
 ,ןרַאילּפמעזקע ןענָאילימ ןוא רעטנזיוט ןיא טפיוקרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ

 -ירָאטסיה ערעלוּפָאּפ ,ןטסיאייסע ,ןטסילעוװָאנ לָאצ עקידנטײדַאב ַא
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 "00 ןוא רע80 ,רע40 יד ןיא ילבפיוא ןכעלטלעוו רעדנעלגנעדיינ ןופ ,רעק

 ,רָאמיטלַאב ,עיפלעדַאליפ ,קרָאי-וינ ןופ םירבח-טייצ ערעייז טימ .ןרָאי רע

 -עטיל רענַאקירעמַא-טכע ַא ןופ רעקיסַאלק ןרעוו ןיא ןטלַאהעג ןיוש ןבָאה

 .ןענעכער ןבױהעגנָא דנַאלגנע ןיא וליפַא ךיז טָאה'מ רעכלעוו טימ ,רוטַאר

 עײנ עניױזַא ןופ םור רעד ןסקַאװסױרַא ןעמונעג טָאה ברעמ ןטייוו ןופ

 -לטימ ןיא .(סנעמעלק לעוימעס) ןיעווט קרַאמ ןוא טרַאה-טערב יװ ,ןרעטש

 לָאצ יד .רעלעטשטפירש עיינ עקידנטיײדַאב ןזיוװַאב ךיז ןבָאה ברעמ

 ןופ עיצַאלוקריצ יד .ןסקַאװ ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה ןלַאנרושז עטסנרע

 רעד .ןענָאילימ רעקילדנעצ וצ זיב ןגיטשעג זיא רעטעלבנכָאוז ןוא-גָאט

 "נכעט רעד ןוא ריּפַאּפיץלָאה ןלעװלָאװ ןופ עיצַאקירבַאפ יד ,רקיע

 -יב ןסַאמ ןריצודָארּפ וצ טכַאמעג ךעלגעמ ןבָאה קורד ןופ סערגָארּפ רעש

 יו ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןזירּפ ענױזַא רַאפ ןעגנוטייצ ןוא ןלַאנרושז ,רעכ

 .ןומה ןטיירב ןופ סענעשעק יד רַאפ ןטסָאמעגנָא

 רענַאקירעמַא יד ןופ םיבושי יד ןעוו ,גירק-רעגריב ןכָאנ טשרע רָאנ

 "עוו-המחלמ ןופ גנוטײרּפשסיױא רעד ךרוד ןסקאוועגסיוא ןענייז סעּפעטס

 "גילפ ןזיוװַאב ךיז ןבָאה ,רערעדנַאװ עיינ ןלָאצ עריוהעגמוא ןוא ןענַארעט

 ,ריּפַאּפ-ץלָאה ןלעװלָאװ ןפיוא תושעמ עלענָאיצַאזנעס ןופ רעבעגסױרַא עק

 -עג םוצ זיולב טינ טסַאּפעגוצ ךיז לערוטלוק ןוא שימָאנָאקע ןבָאה סָאװ

 ."תואיצמ ןּפַאכ וצ קשח רעייז וצ ךיוא רָאנ ,סעקינשַאּפערָאה ןופ קַאמש

 "רַאפ םעד ןעמ טָאה ,לקיטש טנעסדעצ ַא רַאפ רָאג יצ עלעטרעפ ַא רַאפ

 ּפָאק ןגיילוצ טינ ףרַאד ןעמ סָאװ ,ךעלכיב טגנַאלרעד ןשטנעמ ןטעװערָאה

 ,ןייטשרַאפ וצ יז
 ּפיט םעד-טָא ןופ רעגעלרַאפ ענעמוקעגפיוא-לדָאנ ןופ שירפ יד

 -עלמיטסקלָאפ ןוא סעיזַאטנַאפ עכייר טימ רעביירש גונעג ןגָארקעג ןבָאה

 -עמ-רעדנואוו ײלרעלַא ייז רַאפ טריצירבַאפ קנילפ ןבָאה סָאװ ,ןליטס עכ

 עשילרעטסיוא ;רענַאידניא טימ ןטכַאלש עכעלרעדיוש ןגעוװ :תוש

 -ַאכרַאפ-סעדַאטס רענַאקיסקעמ טימ ,סרעביורדןַאב ןוא -געוו טימ ןפמַאק

 "טנַא עכעלטנרָא ןטָארסיױא ןגעלפ סָאװ ,ןטידנַאב עשירעדרעמ טימ ,סרעּפ

 -ָאילימ ןרעוו וצ םעד ךָאנ ידכ ,סענימ-רעּפוק ,רעבליז ,דלָאג ןופ רעקעד

 -רעפעג, יד ןופ ןוא ,"ברעמ ןדליוװ, ןופ תושעמ עקיזָאד יד וצ ןוא ,ןרענ

 -עס ערעלוּפָאּפ לָאצ ַא ךָאנ ןעמוקעגוצ ךיג זיא ,/ טיבעג-ץענערג עכעל

 ייֵצ סלַא ןבױהעגנָא ןבָאה סָאװ רעדניק עשיטעטש עשינצבק ןגעוו סעיר

 -טנרָא , רעייז טימ רעבָא ,ךעלגניי-קיש ,סרעצוּפ"ךיש ,סרעפיוקרַאפ-סגנוט

 וצ טכיירגרעד יז ןבָאה ,"טייקמַאזרָאּפש רערעטכינ, ,"סיילפ , ,"טייקכעל

 -גלָאפרעד, יד-טָא .גלָאפרעד ןופ רעטייל ןפיוא ןציּפש עטסכעה יד

 -וקעגפיוא עטנַאקַאב ןופ סעיפַארגָאיב ףיוא עקַאט טריזַאב טפָא ,"תושעמ

 .ןענָאילימ יד ןיא ןייגעצ ךיז ןגעלפ ,טייל ענעמ

 ןעוועג טינ זיא סע שילגנע סנעמעוו ,עּפָארײא ןופ ןטנַארגימיא ליפ

 ערעדנַא יד ןוא ןריּפסקעש ןופ ןבָאה האנה ןוא ןענעייל וצ גונעג ךייר

 רעד וצ טּפַאכעגוצ ךיוא ךיז ןבָאה ,עקירעמַא ןוא דנַאלגנע ןופ רעקיסַאלק
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 טינ ,ןייטשרַאפ גנירג טנעקעג ןבָאה ייז סָאװ ,רוטַארעטיל-דנוש רעקיזָאד
 טינ זיא ,טשַאנעג תושעמ ענױזַא ןופ ןבָאה ייז סָאװ ,שילגנע סָאד ,רעמ |

 -עג ןכעלגעט-גָאט ןרַאפ וליפַא ךעלצונ רעדָא ךייר יוװ סייוו רעװ ןעוועג

 -רַאפ ַאד טָאה סָאװ ,שטייד ףיוא ןזעוװיגַאלרַאפ סָאד יװ ױזַא ןוא .ךיורב
 ,ןטייצ סנילקנערפ ןימַאשזדנעב טניז שילגנע ךָאנ עיציזָאּפ עטייווצ ַא ןעמונ
 רעשטייד רערעיינ רעד ןופ םוקוצ ןטימ טײרּפשעצ רעטיירב ךָאנ ךיז טָאה
 ףיוא ךיוא סָאװ טינ רעדנואוו ןייק זיא ,ןרָאי רע48 יד ןופ עיצַארגימיא
 לעיצעּפס ךיז טָאה סָאװ ,רוטַארעטיל-ןטפעה ַא ןגיטשעגפיוא ָאד זיא שטייד

 ערעטסָארּפ ןופ ןטייקיאייפ-םענפיוא יד וצ ןוא קַאמשעג םוצ טסַאּפעגוצ
 ,רענעייל-שטייד

 -ַאב יוװ ,ןרָאי ענעי ןיא עיצַארגימיא רעד ןופ גרַאװגנוי עשידיי סָאד
 "יא רעד ,שילגנע וצ יו ,שטייד וצ טסַאּפעגוצ רעכיג ָאד ךיז טָאה ,טנַאק
 רעד ץוח ַא ,רוטלוק רעשטייד רעד רַאּפ ןדיי ייב ץרא-ךרד רענעבירטרעב
 -יא זַא ,טקריוועג ליפ טָאה ,שטייד טימ שידיי ןופ טפַאשדנַאװרַאפ-ךַארּפש
 ןשיטָאג םעד טנעקעג םיוק םייה רעטלַא רעד ןיא ןבָאה סָאװ ,ןטנַארגימ
 .עסערּפ רעשטייד רעד ןופ רענעייל ןרעוו טייצ ַא רַאפ ָאד ןלָאז ,תיב-ףלא
 ךָאד זיא עיצַארגימיא רעד ןיא םיליכשמ לטרעפ ןוא עבלַאה ,עצנַאג יד ןופ
 רעגיה רעד ןיא ךיוא טּפעלשרַאפ שירעמשטייד סָאד ןבָאה ייז ,טדערעגּפָא
 חסונ רעשטייד רעד סָאװ ,טינ רעדנואוו ןייק רַאפרעד זיא ,הביבס רעשידיי
 -עג יד ןיא ,שידיי ףיוא ךיוא ןגָארטעגרעבירַא ךיג ךיז טָאה ןטפעה יד ןופ
 -עמַא ןיא טעטש ערעדנַא יד ןוא קרָאי-וינ ןופ ןלַאטרַאװק עשידיי עטכיד
 ,בושי ןשיטנַארגימיא-שידיי ַא טימ עקיר

 יּפעיןטפעה , רעד ןופ םענרַאפ םעד ןעגנערבוצסיורַא רערָאלק ידכ
 -ייא ןייק ךיוא טײרּפשרַאפ ךיז ןענַאד ןופ טָאה סָאװ ,שידיי ףיוא "עימעד
 -רענעייל רעקיזָאד רעד ןופ גנוטיידַאב יד ָאד ןרירטסיגער וצ :עּפָאר
 ,עקירעמַא ןיא ןזעוו-סגנוטייצ ןשידיי ןופ ערעירַאק רעד רַאפ גנולקיװטנַא
 לרָאּפ ַא ןופ עטכישעג עשיטסירעטקַארַאכ יד ןענעכייצרַאפ רימ ןלעוו
 ,ןעגנוכיירגרעד ערעייז ןוא "רוטַארעטיל , רעקיזָאד רעד ןופ "ןרענָאיּפ ,
 ןעװַאקישט םעד-טָא ןופ דליב ַא ,בגא ,ןסקַאװסױרַא טעוװ םיטרּפ יד-טָא ןופ
 ,עטכישעג-רוטלוק רעגיה רעזדנוא ןיא דָאזיּפע

 א

 -וייא ןבָאה סָאװ ,ןדיי רעטנזיוט רעקילדנעצ עיינ יד טימ םענייאניא
 -ָאי 28 ַא ןעמוקעג וצרעזַא זיא ,1888 רָאי ןיא עקירעמַא ןיא טרעדנַאװעג
 ,קָאטסילַאיב ייב ,יקינירק לטעטש ןופ ,ץיװָארָאטנַאק גילעז ,רוחב רעקיר
 ןיא םָארק ַא ןיא (קישטזאקירּפ) רעפיוקרַאפ ַא ןעוועג רע זיא םייהרעדניא
 -ץיווש ַא ןרעוו וצ ןלַאפעגנייא טינ רָאג םיא זיא ָאד .טָאטש רערעסערג ַא
 ךיילג ךיז טָאה רע .ענייז טײלסדנַאל עטסרעמ יד יו ,רעטעברַא-קירבַאפ
 סױרַא ךיג זיא רע :טקילגעגּפָא םיא טָאה סע ןוא ,לדנַאה םוצ ןעמונעג
 -דעּפ-רעמיטסָאק, ַא ןרָאװעג זיא רע .דנַאטש-"טעקסעב יד ןיא קול, ןופ



 ןיקייח .י | | 78

 עכעלטע ןיא ,ןלָאצסיוא ףיוא ןדנוק וצ רעפיוקרַאפ ַא ,טסייה סָאד ,"רעל

 ,לדנַאה ןקיזָאד םעד ףיוא טריזילַאיצעּפס ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטפעשעג-טרוה

 .טפַאשדנוק עקידנסקַאװ ןייז ןענידַאב וצ טידערק גונעג טַאהעג רע טָאה

 ןופ ןגעמרַאפ ַא ,1892 זיב רָאי 4 יד ןיא טרָאּפשענּפָא וליפַא ןיוש טָאה רע
 ,טכיורבעג טינ טפעשעג ןרַאפ טָאה רע סָאװ ,רעלָאד 500 עצנַאג

 םיא ןבָאה םיקסע ענייז סָאװ ,ןעוועג םיא ייב זיא ץלַא יו רעקיטכיוו
 טָאה דנַאל ןיא רָאי 4 ענייז ןיא .ןענעייל םוצ טייצ עיירפ גונעג ןבעגעג
 -ור ןוא עשיאיירבעה ןענעייל וצ טייהניואוועג יד ןטלַאהוצנָא ןזיוװַאב רע
 ,"טוטיטסניא-ורביה , ןקילָאמַא ןיא ןגָארקעג טָאה רע סָאװ ,רעכיב עשיס
 לקניוו ןפיוא ייוודָארב-טסיא ןופ ,"טסנעיַאלע לענָאשיײקוידע , ןקיטציא םעד
 -נייא ןייק ןזָאלכרוד טינ רע טגעלפ ,םעד ץוח ַא .טירטס ןָאסרעּפעשזד ןופ

 .ןענישרעד ןרָאי ענעי ןיא זיא סָאװ ,שידיי ףיוא לטעלב ןוא טַאלב קיצ
 יד ןענעייל וצ גָאטלואוו םעד ןָאטנָא ךָאנ ךיז רע טגעלפ סקיטנוז יד ןיא
 טייצ-וצ-טייצ ןופ ."גנוטייצ-סטַאטש , רעד ןופ עבַאגסיוא-קיטנוז עסיורג
 .ךוב ןשטייד םעיינ ַא ךיז ןעלדנַאהנייא וליפַא רע טגעלפ

 ,"דנומגיזע ןסייהעג ןיוש טָאה ץיװָארָאטנַאק גילעז רעקיזָאד רעד
 ןקידהשקשינ ַא טריפ סָאװ ,ןַאמ ןגנוי ןטנעײלעגנָא ןַא רַאפ טסַאּפ סע יו
 זיא .רעגריב רענַאקירעמַא ןַא ןרעוו טָא-טָא ןיוש טעוו ןוא ,טַאטש ןשירחוס
 רעד וצ ,טירטס םורב ףיוא קעװַא 1892 ביײהנָא ןופ גָאט ןסיוועג ַא ןיא רע

 ערעסָאװ ןקוקוצנָא ,רעלדנעה-ךוב ןשטייד ןטנַאקַאב ַא םענייז ןופ םָארק
 ,ןײרַא םָארק ןיא זיא רע רעדייא .,ןגָארקעגנײרַא טָאה רע רעכיב עיינ

 ןרָאװעג טלעטשעגסיױרַא שירפ ןענייז סָאװ רעכיב יד טכַארטַאב רע טָאה
 ןופ טַאלברעדָאפ ןפיוא ןלַאפעג זיא גיוא ןייז ןוא .םָארק ןופ רעטצנעפ ןיא

 רעדָא---ףָאה ןעכילרעזייק ןעשיסור ןָאפ סינמייהעג יד, :לכיב-רושָארב ַא
 ."ןעיריביס ןָאפ רעדלעפ-ןעטדָאט יד

 ענייז עלַא ץיװָארָאטנַאק דנומגיז טָאה ערושָארב עקיזָאד יד ןעזרעד

 זיא --- השעמ יד-טָא ןלייצרעדרעביא ןייא ןיא ןטלַאהעג ןרָאי ערעטעּפש
 ןייז טימ דנַאלסור ןייז סעּפע ךָאד זיא'ס , :רעטלּפַאצרַאפ ַא ןרָאװעג רע
 -ופעגסיוא טָאה ,םָארק ןיא שטייד םוצ ןיירַא ךיילג רע זיא . . . "ריביס
 ןיא זַא ןוא ,טפעה ַא טנעס 5 וצ ,ןטפעה ןיא ךיז טקורד קרעוו סָאד זַא ,ןענ
 ןַײק טינ רע טכַאמ ןטפעה 8 עטשרע יד ןגירק ףכית רע ןעק םָארק
 "רַאפ ןוא םייה ַא קעװַא ךיילג טפיול ,ןטפעה 8 עלַא ןייא טלדנַאה ,תויחש

 טָאה רע .השעמ עלענָאיצַאזנעס יד קידנעגנילש טכַאנ עצנַאג יד טגנערב
 ,םָארק ןייז טנפע שטייד רעד ןעוו ,גָאט ןטייווצ ןופ העש יד טבעלרעד םיוק

 עשירפ רעגעלרַאפ ןופ ןעגנערב טעוװ/'מ זיב ,טפעשעג ןיא עקַאט ןטרַאװ וצ
 ןייא ןיא ןטלַאהעג ןבָאה ןטפעה יד :טקילגעג םיא טָאה סע ןוא .,ןטפעה -

 ןגנַאל ןצנַאג םעד ןענעיילוצרעביא ןזיװַאב ןכיג ןיא רע טָאה .ןעמוק
 .ןַאמָאר ןקידנּפַאכרַאפ

 -ָארָאטנַאק זיא ,עטכישעג עוװַאקישט רָאג זיב ענעי טנעיילעגרעביא

 ,זיא ןיילַא רע יו ליכשמ רעטנעײלעגנָא ַאזַא ביוא , :ןלַאפעגניײא ןציוו
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 "יזָאד רעד ךָאד זומ ,ןשינמייהעג יד-טָא ןופ ןרָאװעג טּפַאכרַאפ ױזַא זיא
 -גוא ,עשינעמור ,עשיסור --- ןדיי עלַא רַאפ הרוחס עטוג ַא ןייז ןַאמָאר רעק
 עלעװלָאװ ןיא טקורדעג קרעוו ַאזַא יו ױזַא ןוא .,רענַאיצילַאג ,עשירַאג

 -רַאפ ָאט ,עקירעמַא ןיא שידיי ףיוא גנַאגּפָא ןסיורג ַא ןבָאה ןעק ןטפעה
 -עזרעביא עשידיי יד ןבעגסױרַא ןוואורּפ טינ עקַאט ןיילַא רע לָאז סָאװ
 "? גנוצ

 ,ןײטשריּפַאס בקעי ןַאמסדנַאל ןייז ןָא טנָאמרעד ךיז רע טָאה ,בגַא
 -רע ,לטפעשעג-קורד ןשידיי םעניילק ַא ןופ הסנרּפ עמירָא ןייז טיצ סָאװ
 ןעוועג זיא ןילַא רע .טירטס לענַאק 50 רעמונ ןופ רעלעק ַא ןיא ץעג
 ןעילעגפיונוצ ןעניײטשריפַאס רַאפ ןבָאה סָאװ ,טײלסדנַאל יד ןופ רענייא
 -ןַאמסדנַאל ןקיזָאד םעד וצ רע זיא .קורד ןרַאפ רעלָאד טרעדנוה רָאּפ יד
 -סיױרַא תופתושב עדייב ןלָאז ייז ןגָאלשעגרָאפ םיא טָאה ןוא קעװַא רעקורד
 טָאה ץיװָארָאטנַאק ,ןטפעה ןיא --- שידיי ףיוא ןַאמָאר ןשטייד םעד ןבעג
 ,ריּפַאּפ ןופ ןטסָאק יד ןקעד וצ ןמוזמ לסיב סָאד ןגײלוצניײרַא ןטָאבעגנָא

 ,רעצעזרעביא ןקיסַאּפ ַא ןגירק טלָאזעג טָאה ןיײטשריפַאס .קורד ןוא ץַאז
 יד ןיא ןוא סדנעטס רעסַאװ-עדָאס יד ףיוא ףיוקרַאפ ןפיוא ןבעג גנוטכַא
 ןופ טפלעה ַא ןגירק ןייטשריּפַאס לָאז החרט ןייז רַאפ ןוא ,סעקרָאטס-ידנעק
 ,חוור

 "עג טָאה רע .טלקנייװקעג קרַאטש טשרעוצ ןייטשריפַאס ךיז טָאה
 ןייז טיול ,זיא סָאװ ,קסע ןצנַאג םעד ןופ ןציװָארָאטנַאק ןדיירּפָא טוואורּפ
 סָאד ןגיילרעד רָאנ ןָאק'מ רעכלעוו וצ ,תונלטב קיטש ַא ןעוועג ,גנוניימ
 -נַאק ןעוו רָאנ ,ןטסָאק טעװ יירעגעלרַאפ עקיזָאד יד סָאװ ,טלעג לסיב
 סָאד זַא ,ןהנעט ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה ןוא ,ןזָאלעגּפָא טינ טָאה ץיוװָארָאט
 לסיבַא ןייא רָאנ טלעטש ןיײטשריפַאס תעב ,ןילַא רע ךָאד טריקיזיר טלעג
 ,ןדייררעביא טזָאלעג ןײטשריּפַאס ךיז טָאה ,החרט

 םעד זַא ,ףיורעד ןענַאטשַאב ץלַא ןייטשריפַאס ךָאנ זיא ןגעווטסעדנופ
 -ַאב טינ ךיילג טעברַא רעד רַאפ טלעג ןמוזמ ןייק ןעמ לָאז רעצעזרעביא
 -ָאטנַאק טָאה .ףױקרַאפ ןכָאנ חוור םענופ קלח ַא ןבעג םיא לָאז'מ ,ןלָאצ

 -וצ זיא טעברַא-גנוצעזרעביא רעד וצ ןייגנייא ףיורעד טזומעג ץיװָאר

 -ָארּפ 40 טמיטשַאב ןעמ טָאה םיא .םיױבנענַאט רנבא ןרָאװעג ןגיוצעג
 60 ערעדנַא יד תעב ,טעברַא ןייז רַאפ רַארָאנָאה סלַא ,חוור ןופ טנעצ
 -תוש עדייב ןשיװצ ןרעוו טלייטעגנייא ךיילג ןלָאז טיפָארּפ ןופ טנעצָארּפ
 ,סרעגעלרַאפ-םיפ

 "יא ןייז .טעינָאמערעצעג ּפַאנק טסקעט ןטימ ךיז טָאה םיױבנענַאט
 .רעגייטש ןטסואוװוַאב ןפיוא ,"גנוטעברַאַאב , ַא רעמ ןעוועג זיא גנוצעזרעב
 רעד זיא .תויתוא עשידיי טימ ,שירעמשטייד ןעוועג עקַאט זיא שידיי ןייז
 ןסינמייהעג איד , ןעוועג ךיוא "גנוצעזרעביא , רעד ןיא ,ןַאמָאר ןופ ןעמָאנ
 -יביס ןָאפ רעדלעפ-ןעטדָאט יד רעדָא --- ףָאה ןכילרעזייק ןשיסור ןָאפ
 ןרָאװעג ןזָאלעגסיױא רַאפרעד ןענייז טסקעט ןופ חסונ ןשידיי ןיא ."ןעיר
 טיול ,ןענייז סָאװ ,סענעצס עצנַאג ךיוא רָאנ ,ןצַאז ןוא רעטרעוװ זיולב טינ
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 ןשידיי ןופ "ןטייקיאיײפסמַאנפיױא יד רעביא , ןעוועג הרבס סמיובנענַאט
 | ,רענעייל-ןומה

 זיא ןטסקרַאטש םוצ .ןעמונעגסיוא קרַאטש ףכית טָאה ןַאמָאר רעד
 -ריפַאס --- ףתוש-רעקורד רעד גלָאפרעד םעד ןופ ןרָאװעג טשַאררעביא
 -ָארָאטנַאק רענערַאפרעדמוא רעד זַא ,ךיז רע טָאה טכירעג .אפוג ןייטש
 רָאּפ עטשרע יד ייב רעלָאד טרעדנוה עכעלטע ןגיילוצ קסע םוצ טעװ ץיוו
 ןגירקסױרַא טלָאזעג גנומענרעטנוא רעד ןופ טָאה ןײלַא רע רָאנ .ןטפעה
 עטשרע יד עקַאט רע טָאה .ריּפַאּפ ןוא קורד רַאפ --- טלעג לסיב סָאד
 -ּפמעזקע טנזיוט ייווצ וצ יו רעמ טינ ןיא ,ביײהנָא ןופ ,טקורדעג ןטפעה
 טָאה םלוע רעד .ןרָאװעג טּפַאכעצ דלַאב רעבָא ןענייז ןטפעה יד ,ןרַאיל
 ַאזַא טימ ךעלקיטש טנעס-ףניפ סרעפיוקרַאפ יד טּפוטשעג ןטייז עלַא ןופ
 ןזָאלסױרַא טזומעג ןעמ טָאה ךָאװ רעטייווצ רעד ףיוא ןיוש זַא ,שינעלייא
 רעטייוו ןבעגוצסױרַא טָאטשנָא ,ןטפעה עטשרע יד ןופ סעגַאלפיוא עיינ
 . סנטסקינייוו ןבעגסױרַא טזומעג ןעמ טָאה ,ךָאװ ַא טפעה ןייא יו רעמ טינ
 -כָאנ רעסיורג רעד ןעמוקוצכָאנ זיא סע יוװ ידכ ,ןטפעה יירד ןוא ייווצ וצ
 ,הרוחס רעקיזָאד רעד ףיוא עגַארפ

 ןקיזָאד םעד ןופ ןטפעה 81 עלַא סױרַא ןענייז םישדח 4 ןופ ךשמ ןיא

 טכעלש ,טפעה ַא ןטייז 16 וצ ,ןרושָארב ערעטעּפש ענױזַא עלַא יו ,ןַאמָאר
 ךיילג טָאה ףתוש-רעקורד רעד .ריּפַאּפ ןטסלעװלָאװ ןפיוא ןוא טקורדעג
 סלַא החרט ןייז רַאפ יו ,ןקורד רַאפ זיירּפ םענעלָאװשעג ַא ךיז טלעטשעג
 "עג זיא סע ןעוו רָאנ .הרוחס רעד-טָא טימ סרעלדנעה יד וצ רעפיוקרַאפ
 עצנַאג ןגָארקעג טרָאפ םיובנענַאט רנבא טָאה ,ךיז ןענעכערּפָא םוצ ןעמוק
 טַאהעג ןבָאה םיפתוש ייווצ יד ןוא ,חוור ןופ קלח ןייז סלַא ,רעלָאד 0
 .טיפָארּפ רעלָאד 28,000 וצ

 ןיוׁש טָאה ןטפעה יד ןופ גלָאפרעד רעלענָאיצַאזנעס רעקיזָאד רעד
 סנטייצַאב ,ןענייטשריפַאס טימ ןציװָארָאטנַאק ,םיפתוש עדייב ןגיואווַאב
 ,עירטסודניא-ןטפעה רעשילגנע ןוא רעשטייד רעד ףיוא ךיז ןקוקוצמורַא
 יז יװ רעמ .טפעשעג רעייז רַאפ ןענַאמָאר ךָאנ טימ ךיז ןטיײרגוצנָא ידכ
 וצ ןענַאװ ןופ ןלַאװק יד ןײלַא םיױבנענַאט ,ךיז טייטשרַאפ ,טסואוועג טָאה
 *רעביא ערעדנַא ןזיװַאב ףכית ךיוא ךיז ןבָאה סע .עפש עקיזָאד יד ןּפעש
 רחוס רעד .תונושל ענעדיײשרַאפ ןופ ןענַאמָאר-דנוש טימ ,םינלעב-רעצעז
 סָאװ רַאפ ןעזרַאפ םעד ןייז לחומ טנעקעג טינ ךיז טָאה סָאװ ,ןייטשריפַאס
 טסעפ טָאה ,רעגעלרַאפ-ןטפעה ַא ןרָאװעג טינ ןיילַא ןָא-בײהנָא ןופ זיא רע
 ןעמענוצוצ טינ רעמ ,טריפעגכרוד ךיוא סולשַאב םעד טָאה ןוא ,ןסָאלשַאב
 ןגירק טעברַא רעייז ןעק'מ ןעוו ,חוור םוצ תופתוש ףיוא רעצעזרעביא ןַא
 ןעמוקַאב קשח ךיוא טָאה רע .טלעג ןמוזמ ןיא ןרַארָאנָאה עקיטשינ רַאפ
 ,טפעשעג ןופ ץיװָארָאטנַאק ףתוש םעד ןּפוטשוצסױרַא

 -נַאק ןוא ןיײטשריפַאס עמריפ רעד ןופ ןַאמָאר-ןטפעה רעטסקענ רעד
 -יא רעד .סרעגעלרַאפ יד ןופ םוטנגייא סָאד ןעוועג ןיוש זיא ץיװָארָאט
 -ָאנָאה ןקידנטיײדַאבמוא ןַא טימ ןקידירפַאב טזומעג ךיז טָאה רעצעזרעב
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 רָאנ .סרעצעזרעביא ערעדנַא ןופ ץנערוקנָאק רעסיורג-וצ רעד תמחמ ,רָאר
 ןיא ןטפעה עירעס רעטייווצ רעד ןופ גנוניישרעד רעד טימ קיטייצכיילג
 "נַא ןַא ןבעגסױרַא ןביוהעגנָא ןייטשריּפַאס טָאה ,גַאלרַאפ ןתופתוש םעד
 . . . ףתוש םעד ןָא ןיוש ,רעדנוזַאב ןַאמָאר רעד

 טַאהעג יוו"ייס טָאה רעכלעוו ,ץיװָארָאטנַאק טָאה ,סנױזַא ןעזרעד

 ןוא טייצ עצנַאג ןייז ןעמדיוו וצ ,"ײרעלדעּפ-רעמיטסָאק , ןייז ןבעגעגפיוא
 ןופ טלײטענּפָא ןצנַאגניא ךיז ,טפעשעג-רעגעלרַאפ םעיינ םוצ עיגרענע

 םענעגייא ןייז ןריפ ןעמונעג רעדנוזַאב טָאה יז ןופ רעדעי .ןענייטשריפַאס
 ,גַאלרַאפ-ןטפעה

 "עג ךיג טָאה "טפעשעגי-קילג, ענעמוקעגפיוא-גנולצולּפ עקיזָאד סָאד

 -ירעמענרעטנוא ןַא רָאנ ואוו .סרעגעלרַאפ-ןטפעה ערעדנַא לָאצ ַא ןפַאש
 "עג טימ רעדָא ,טלעג ןגייא לסיב ַא טימ ,קרָאי-וינ ןיא םירפס-רכומ רעש
 ןעמונעג ךיז רע טָאה ,ךיז רַאפ טפעשעג ַאזַא ןביוהוצנָא ףיוא טידערק גונ
 ןענַאטשעגּפָא טינ ךיוא ןענייז סרעקורד רָאּפ ַא .יירעגעלרַאפ-ןטפעה וצ
 ,לדירַאי םעיינ ןופ

 ןשידיי ןופ רעטסיימ ןטמירַאב ןופ לרוג רעד ןעוועג דָארג זיא ענדָאמ
 טניז ןיוש זיא רעכלעוו ,(שטיוועקייש ריאמ םוחנ) "ר'מש? ןַאמָאר-דנוש
 -ָאֹפ רעמ רשפא ןעוועג רע זיא קרָאי-וינ ןיא .עקירעמַא ןיא ןעוועג 9
 םיא טָאה"טּפשמ-"ר'מש,רעד ןענַאװ ןופ ,םייה רעטלַא רעד ןיא יוװ ,רעלופ
 יד ןופ ןרעוו וצ ךייר טלעפרַאפ טָאה רע דָארג רָאנ .ןבירטרַאפ טַאהעג
 "טַאלבעגַאט , סָאד ןבָאה קרָאייוינ ןייק ןעמוקעגנָא זיא ר'מש ןעוו .ןטפעה
 -םיוא םיא ,"טַאקָאװדַא-טקלָאּפ , ןטימ "דלָארעה , רעד ,"ןטעזַאג , יד טימ

 טסַאג רענעביוהעג ַא ןעוועג ךיוא זיא רע .דובכ ןטסערג ןטימ ןעמונעג
 טַאהעג ןיוש טָאה סָאװ ,קרָאי-וינ ןיא רעטַאעט ןשידיי ןקידנעילבפיוא םייב
 -ירפ ךָאנ טצכעלעג טָאה ןוא סעמַארדָאלעמ עקידרעירפ ענייז טצונעגסיוא
 ,עיזַאטנַאפ ןוא ןעּפ רעװיטקודָארּפ ךעלנייוועגרעסיוא ןייז ןופ הרוחס רעש

 יו ,ןרַארָאנַאה ערעסעב ליפ ןטָאבעגנָא טָאה רעטַאעט רעד יוװ ױזַא
 רָאי עכעלטע רע טָאה ,ןלָאצ טנעקעג ןר'מש טלָאמעד ןבָאה ןעגנוטייצ יד
 ןעוועג רעבָא זיא רע .רעטַאעט םייב קרַאטש ךיז ןטלַאהעג דנַאנַאכָאנ
 -ַאעט יד טימ טגירקעצ ךיז רע טָאה ,שטנעמ רעשיטקַארּפ ןייק טינרָאג
 ןביױהעגנָא רָאג טָאה ןוא יירעקורד ַא טפַאשרַאפ ךיז טָאה ,טייל-רעט
 ,"דניירפנעשנעמ 'ועד , --- טַאלבנכָאװ ַא ןבעגסיורַא

 "רעטנוא ןוא טסנוק ,רוטַארעטיל ,סעיינ רַאפ , טַאלב עקיזָאד סָאד
 סיוא ןיילַא טעמכ רע טָאה,ןרעמונ 51 ןטלַאהעגסיוא טָאה סָאװ ,"גנוטלַאה
 ,טַאלב ןייז ייב יירעביירש רעקיטרַאנדיײשרַאפ רעד ןיא ןָאטרַאפ ,טליפעג
 ַא ןיא ןוא ,גנורַאפרעד רעשירחוס-שירעגעלרַאפ זיא טינ סע ערעסָאװ ןָא
 -רעטַאעט ענייז ןופ טלעג סָאד ןריולרַאפ רע טָאה ,וצרעד הנידמ רעדמערפ
 ,יירעקורד עטשרע ןייז טפיוקרַאפ טַאהעג ןיוש וליפַא טָאה רע .ןגלָאפרעד
 ,ןעמוקעגפיוא זיא דירַאי-ןטפעה רעד רעדייא

 ,גנַאג ןלופ ןיא ןעוועג זיא ?עימעדיּפע-ןטפעה , עשידיי יד ןעוו טשרע
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 ,טנַאה עוויטקודָארּפ רעיוהעגמוא ןייז ןגיילוצוצ ןזיוװַאב ךיוא ר'מש טָאה
 ןענַאמָאר "עטעברַאַאב , ןוא עלעניגירָא ןבירשעג טָאה רע רעכלעוו טימ
 בילוצ .רעגעלרַאפ ערעדנוזַאב ייווצ רַאפ ,ךָאװ ַא ןטפעה ייווצ וצ עקַאט
 "ןכעלגינעק, םעד ןגָארקעג סרעגעלרַאפ יד ןופ רע טָאה טײקטמירַאב ןייז
 -כעה יד רעבָא ןענייז ןר'מש .ןגיוב-קורד ַא רַאפ רעלָאד ןעצ ןופ רַארָאנָאה
 -רַאפ וצ ןענַאטשעגנָא טינ זיא םיא .רעדיוורעד ןעוועג ןרָארָאנָאה עטס
 -עטשוצ ערעדנַא יד ןופ דנוש ןפיוא .הכאלמ-ןטפעה רעד טימ ךיז ןעמענ
 רַאפרעד .טעברַא רענעגייא ןייז ףיוא יו ןיבמ רעמ ןעוועג רע זיא רעל
 -ןטפעה יד רַאפ ליפיוזַא ןביירש ןופ ימ רערעווש רעצנַאג ןייז ייב ,רע טָאה
 ,ןעגנוטייצ יד רַאפ ךיוא ןענַאמָאר קיטייצכיילג ןלעטשוצ ןוא ,סרעגעלרַאפ

 רעשּפיה ןייז ףיוא האצוה רעד ןופ טלעג טרָאּפשעגּפָא ןוא טייצ ןסירעגּפָא
 רעטייוו ןלעוו סָאװ ,ןטפירשטייצ ענעדײשרַאפ ןבעגוצסיױרַא ףיוא ,החּפשמ
 .ןרעוו טרירטסיגער רעדנוזַאב

 "עגַאט , סָאד יוװ ,ןעגנוטייצ עשידיי עטסעפ סקירעביא-טינ יד ףיוא
 -סקלָאּפ , ,"דלָארעה רעשידיי רעכעלגעט רעד , ,"ןטעזַאג , יד טימ "טַאלב
 "עלבנכָאװ ערעדנַא ליפ יד ףיוא ןוא "גנוטייצ-רעטעברַא , יד ,"טַאקָאװדַא

 טָאה ,ןענישרעד קרָאי-וינ ןיא ןרָאי רע90 עלעטימ יד ןיא ןענייז סָאװ ,רעט
 טייצ ןייא וצ .טקריוװעג טכעלש רעייז ןוא רעייז "עימעיזיּפע-ןטפעה , יד
 -ַאװש עלַא ןעקנעוושרַאפ וצ טעשַארטסעג טושּפ "לובמ-ןטפעה , רעד טָאה
 טָאה רענעייל םלוע רעטסָארּפ רעד סָאװ ,םעד ץוח ַא ,רעטעלב ערעכ
 גָאט ַא סינעּפ רָאּפ יד ןרָאּפשוצּפָא ידכ ,ןעגנוטייצ ןפיוק טרעהעגפיוא
 קסע ןַא טלקיװטנַא רעלדנעה-ןטפעה ליפ ןבָאה ,ןטפעה עכעלטנכעוו יד רַאפ
 רעקיזָאד רעד .טנעס ייווצ רַאפ ןענעיילוצרעביא ףיוא טפעה ַא ןבעג ןופ
 טייקכעלגעמ ַא ןבעגעג רענעייל-ןטפעה עכעלטפַאשנדיײל יד טָאה ריפנייא
 רַאפ סעיצרָאּפ-ןענַאמָאר ערעסערג לָאמ ייווצ יו רעמ טימ ךיז ןענעיילוצנָא
 ןגױקסױרַא ןגעלפ ,רעדיוו ,רעלדנעה-ןטפעה יד .סינעּפ עמירָא ערעייז
 .טפעה ַא ןופ זיירּפ םעד לָאמ 10 זיב 2 ןופ םורַא ױזַא

 -עגרעבירַא ךיז קסע:טַאקָארּפ רעקיזָאד רעד טָאה ,טייצ רעד טימ

 ןייא ןופ זיירּפ ןרַאפ .ןטפירשטייצ ןוא ןעגנוטייצ יד ףיוא ךיוא ןגָארט
 ,רעטעלב יירד ןענעיילוצרעביא ןזייווַאב רענעייל עקיסיילפ ןגעלפ ,טַאלב
 רעטעלב יד ןופ (עיצַאלוקריצ) שזַאריט רעד זיא ריפנייא ַאזַא ןופ רעבָא
 ןוא ןטפעה יד ןופ --- רעגעלרַאפ ןּפיט עדייב ןיוש ןבָאה ,ןלַאפעג קרַאטש
 רַאפעג עקיזָאד יד ןדיימרַאפ וצ יו ,ןעלטימ טכוזעג --- ןעגנוטייצ יד ןופ
 ,ןפלָאהעג ןטלעז ןבָאה תולובחת ערעייז עלַא רעבָא ,ןטפעשעג ערעייז רַאפ

 רעליטש טרָאפ טייצ רעד טימ זיא ןטפעה יד םורַא רעדימרַאה רעד

 -קעלַא .הרוחס רעקיזָאד רעד ןופ עיצקודָארּפרעביא רעד בילוצ ,ןרָאװעג
 סרעצעזרעביא עוויטקודָארּפ רעקינייו יד ןופ רענייא ,יוװַאקרַאה רעדנַאס

 ןופ גנוקידייטרַאפ רעשימעלָאּפ ַא ןיא טָאה ,"רעגעלרַאפ-ןטּפעה , יד רַאפ
 -עסָאװ טליײצעגנָא ,ןרָאי רע90 יד ןופ ףוס םייב ,רוטַארעטיל רעקיזָאד רעד
 -רע יד ןיא ןענישרעד ןענייז סָאװ ,ןענַאמָאר ענױזַא קיצכעז ןוא ףניפ ער
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 ןייק ךעלטנגייא טָאה רע ןוא ,שידיי ףיוא עיצקודָארּפ רעייז ןופ רָאי 8 עטש
 -עזרעביא ,רעביירש 12 ןופ המישר ןייז .ןבעגעג טינ לטעצ ןקידנעטשלופ
 -גירגַאב ןצנַאגניא טינ זיא סע יו ,יונעג טינ זיא "רעטעברַאַאב , ןוא רעצ
 סָאװ "רוטַארעטיל , רעקיזָאד רעד ףיוא טניפעג רע סָאװ ,תוכז רעד טעד
 ןוא רעכיב .הפילובינ ןופ יירפ ןעוועג ,גנוטּפוהַאב ןייז טיול ,זיא יז
 רימ סָאװ ,ןרָאי ערעטעּפש יד ןופ ןוא ,רָאי 8 ענעי ןופ ןעגנולמַאז-ןטפעה
 ,ןזייוו ,1903 זיב 1900 ןיא יו טעּפש ױזַא ןרעטעלב וצ ןעמוקעגסיוא זיא
 יד טליּפשעג ,ןלַאפ עכעלנע ליפ ןיא יװ ,לַאפ םעד ןיא טָאה יװַאקרַאה זַא

 ףיוא םיתוכז טניפעג סָאװ ,רעוועשטידרעב קחצי יול 'ד ַא ןופ עלָאר

 ערעסָאװ ןופ לובמ רעד רָאנ .רעביירש-ןגעלָאק ןופ םיקסע עטפַאהלפייווצ
 רעטנזיוט רעקילדנעצ ןיא ,ןענַאמָאר-דנוש ענױזַא טרעדנוה ןבלַאהרעדנָא
 "יוװ סייוו רעוו זיב סעגַאלפיוא ןיא ןרָאװעג טקורדעגּפָא ןענייז סָאװ ,ןטפעה
 יירד"ייווצ ןופ סעיצרָאּפ עסיורג יד סוילּפ ,ןרעמונ-לצנייא ןענָאילימ ליפ

 ןטלַאהוצסיוא ידכ ,טקורדעג ןבָאה רעטעלב-גָאט יד סָאװ ,ןענַאמָאר ענױזַא
 -עג טָאה ,רענעייל ערעייז ןטלַאהוצנָא ןוא ןטפעה יד טימ ץנערוקנָאק יד
 ,הלודג יא ןופ הרוחס עקיזָאד יד ןצנַאגניא ןעקנעװשּפָארַא טזומ

 "עג ייז טָאה סָאװ ,טפעשעג ןֹופ הדירי עקידהגרדהב יד טליפרעד

 טכוזעגּפָא סנטיײצַאב רעגעלרַאפ-ןטפעה יד ןבָאה ,ןגער ןכייר ַאזַא טכַארב
 ףוס םייב זיא ױזַא ,םיקסע ערעייז ןרַאּפשוצרעטנוא ןעלטימ עיינ ךיז רַאפ
 -ןטפעה ענערַאפרעד יד ןופ גנולייטעצ ַאזַא ןעמוקעגרָאפ ןרָאי רע90 יד ןופ
 ןופ יירעגעלרַאפ וצ ןפרָאװעג טשרעוצ ךיז טָאה ןייטשריפַאס : םירחוס

 "רעד .שילגנע ןענרעלסיוא ךיז ןליוו סָאװ ,ןטנַארגימיא רַאפ ךעלכיבנרעל

 רע זיא ףוסל רעבָא ,הכרב-לזמ עשּפיה ַא טַאהעג ךיוא עקַאט רע טָאה ייב
 -עדנַא ןוא יקסניכ ,יקסדיל ;יײרעגעלרַאפ-סגנוטייצ וצ ןצנַאגניא רעבירַא
 רעד ןיא טקינייארַאפ רעטעּפש ךיז ןבָאה סָאװ ,םירפס-ירכומ עלַא ,ער
 םיחוור לסיבַא טּפַאכעגנײרַא ךיוא ןבָאה ,"עינַאּפמָאק גנישילבָאּפ ורביה ,

 -עג-ףוליח ןופ ןעמוקעג זיא העושי עטסערג רעייז רָאנ .ךעלכיבנרעל ןופ
 ללש ַא טצעזענּפָא עגליוו ןוא עשרַאוװ ןיא ןבָאה ייז .עּפָאריײא טימ טפעש
 --- טייבסיוא ןיא ןגָארקעג רַאפרעד ןטרָאד ןופ ןבָאה ןוא ,ןענַאמָאר-דנוש
 ןליּפַא ,םיתילט ,ןיליפת ,םישמוח ,םירוזחמ ,םירודיס יװ ,הרוחס עמורפ
 ןקידנסקַאװ םוצ טפיוקרַאפ ָאד םיחוור טסיורג טימ ןבָאה ייז סָאװ ,ן'סש
 ;לַאוטיר ןוא עיגילער וצ תוכייש ַא טָאה סָאװ ,ץלָא ףיוא םינלעב םלוע

 ַא ןדנירג וצ ןַאלּפ ַא טימ ןגָארטעגמורַא ךיז טָאה ץיװָארָאטנַאק דנומגיז

 ןכַאז עשירַארעטיל רעמ ןקורד ךיוא לָאז סָאװ ,גנוטײצדןַאמָאר טכעלגעט
 ףעייז ןגלָאפ וצ טדערעגרעביא םיא ןבָאה טניירפ רָאנ .סעיזנעצער ןוא
 לָאז סָאװ ,לַאנרושז ןשירָארעטיל ַא טימ ןביוהוצנָא ,"הצע עשיטקַארּפ ,
 טָאה רע .טגלָאפעג ייז רע טָאה ,דובכ ןפַאשרַאפ ךיוא הסנרּפ ץוח ַא םיא
 רע ןכלעוו וצ ,"טסייג רעיינ רעד , לַאנרושז-שדוח םענייפ ַא ןבעגעגסױרַא
 סָאװ ,1898 ןופ םישדח ןעצ יד ןיא רעלָאד טנזיוט קיסיירד טגיילרעד טָאה
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 "רַאפ ןצנַאגניא ךיז טָאה טימרעד .ןענישרעד זיא לַאנרושז רעקיזָאד רעד
 .ערעירַאק עשירעגעלרַאפ ןייז טקידנע

 ןדיי רענַאקירעמַא יד ייב שינעמערענ-רעטעלב יד 0

 (ןרַאי רע90 יד)

 זיא טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ ףוס ןוא 1890 ןשיווצ קילדנעצ-רָאי רעד

 רעד יוװ ,רערעווש ןעוועג עקירעמַא ןיא רערעדנַאװרעביא עשידיי יד רַאפ

 טרענימעג טָאה 18947-1893 ןופ סיזירק רעשימָאנָאקע רעד .רעקידרעירפ

 .סיזירק ןרַאפ רָאי 8 יד טימ ךיילגרַאפ ןיא ,רערעדנַאװניײא לָאצ יד

 טעטש ערעדנַא ןוא קרָאי-וינ ןופ עירטסודניא-סגנודיײלקַאב רעד ןיא

 עטסנרע ענױזַא ןעמונעגנָא טײקיזָאלסטעברַא יד טָאה בושי ןשידיי ַא טימ

 ןענעפע וצ ןעגנואווצעג ןעוועג ןענייז הקדצ-ילעב עשידיי זַא ,ןעמרָאפ

 יד .,תוחּפשמ עקירעגנוה וצ ךעלקעּפזיײּפש ןלייטעצסיוא ןוא ןכיק עיירפ

 "ידיי רעקרָאידוינ יד ןעוועג טנַאקַאב טלָאמעד זיא סע יװ ,"טירטס עטכַא;

 רעד ףיוא ןעוועג זיא ָארויב ריא סָאװ םעד בילוצ ,עלַארטנעצ"הקדצ עש

 ןופ תופיסא יד ףיוא ןוא עסערּפ רעלַאקידַאר רעד ןיא זיא ,סַאג רעטכַא

 ,ףליה רעּפַאנק ריא רַאפ ,ןרָאװעג טריקיטירק ףרַאש רעטעברַא עשידיי

 "יא וצ ןטַארקָארויב-הקדצ יד ןופ גנואיצַאב רעכעלטניירפ-טינ רעד רַאפ

 /  .םילבקמ עשיטנַארגימ
 סרעכַאמקוָאלק עשידיי ןופ קיירטס-לַארענעג רעסיורג רעטשױע רעד

 ןופ עטכישעג רעד ןיא ןײרַא זיא ,1893 ןיא ,(סרעדיײנשילטנַאמדןעיורפ)

 רענַאטנָאּפס רעטשרע רעד יװ ,עקירעמַא ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד

 -ַאקירעמַא ערעייז ןגעק רעטעברַא עשידייישיטנַארגימיא ןופ דנַאטשפיוא

 -ילעב ןגעק טסעטָארּפ רעקיזָאד רעד ,םיתב-ילעב עשידיי-שטייד עטריזינ

 ןגָאלשוצרעטנורַא ףיוא לגנַאמ-סטעברַא םעד טצונעגסיוא ןבָאה סָאװ םיתב

 -פייווצרַאפ ַא ןעוועג ךעלטנגייא זיא רעטעברַא יד ןופ ןעניול עמירָא יד

 .ןומה ןטרעגנוהעגסיוא ןַא ןופ טקַא-סגנול

 -ײלקַאב עשליבסנַאמ יד ןופ ךעלּפעש-ץיוװש יד ןיא רעטעברַא יד ייב |

 זַא ,טקנעדעג ןעמ ןעוו ןוא .רעכעליירפ ןעוועג טינ ךיוא זיא ןכַאפ-סגנוד

 טייהרעמ עקידנגעוורעביא יד ןעוועג טלָאמעד ןענייז רעטעברַא-לדָאנ יד

 זיא ,עקירעמַא ןיא הביבס רעשידיי-שיטנַארגימיא רעד ןיא סרענידרַאפ

 עלַא ףיוא ןפורעגּפָא ףכית ךיז טָאה טיונ רעייז יוװ ,ןײטשרַאפ וצ גנירג

 ,בושי םעיינ ןצנַאג ןופ ןלַאנָאיסעּפָארּפ ןוא רעמערק ,רעלדנעה

 "רעד רענעבירטרעביא רעד ךיוא רשפא ךיז טרעלקרעד טימרעד

 ,רענעייל רעטנזיוט רעקילדנעצ .טלָאמעד לובמ-ןטפעה-דנוש ןופ גלָאפ

 ןבעגסיוא ןטנעס עמירָא ערעייז ןגעלפ ,טרעגנוהעגרעטנוא ןבָאה סָאװ

 שטָאכ סעיצרָאּפ-סגנובױטַאב עקיטסייג ךיז ןפיוקוצנייא ידכ ,ןטפעה ףיוא

 יד .ןטנעיילעג םעד ןגעוו ןטכַארטכָאנ ןוא ןענעייל ןופ ןהעש יד רַאפ
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 ןגעלפ ייז  רָאװ רעייז ןופ ןבײהסױרַא רענעייל יד ןגעלפ תושעמ-דנוש
 "נַאפעגסיוא-דליוו יד ןופ ןענָאיגער עשילרעטסיוא יד ןיא ןרעוו ןגָארטרַאפ

 -ולָאװער "עשיטסיליהינ , ,"סרעטיר , ןגעוו ןענַאמָאר ןופ ןדלעה עטריזַאט

 טימ ,"סרעביור , עשיטסילַאעדיא ,ןפרואווסיוא עכעלרעדיוש .,ןרענָאיצ
 ."עטבילעג עכעלרעביוצ , ערעייז

 רעד טימ גנורַאפרעד עטשרע ענעי סָאװ ,טינ רעדנואוו ןייק זיא סע
 יד טָאה ,ןבעל ןשירַאטעלָארּפ םעיינ לגָאּפש רעייז ןופ טיונ רעקידנקירד

 טסיירט ןכוז וצ ןבירטעג סָאמ רעסיורג ַא זיב רעירַאטעלָארּפ עשידיי עיינ
 עשידיי-טשינ ליפ יו ,ןענַאמָארױטּפעה יד ןיא טייקנסעגרַאפ ןוא
 .לשעלפ-הקשמ ןטסלעװלָאװ םוצ ךיז ןעמענ ,בצמ ַאזַא ןיא ,רעירַאטעלָארּפ

 -עייז עלַא טימ סָאװ ,טקַאפ םעד ןסעגרַאפ טינ ךיוא רעבָא רָאט'מ

 -ניילק עקיטכענ יד רַאפ ןלעװָאנ עשיטסידנוש יד וליפַא ןבָאה תונורסח ער

 טימ טלעוװ , עיינשילרעטסיוא ןַא טקעלּפטנַא טושּפ ןדיי עקידלטעטש
 ןקיטסייג סרענעייל םעד טרעטיירבעגסיוא טרָאפ טָאה סָאד ."ךעלעטלעוו
 טנעקעג ימ טימ ןבָאה סָאװ ,רעבייוו רקיע רעד ןוא ,ליבסנַאמ .טנָאזירָאה
 םעדי בילוצ ןענייז ,שידיי ףיוא רעטרעוו עטסטושּפ עכעלטע ןענעיילרעביא
 "עג ןעוועג טושּפ ןטפירש עקיזָאד יד ןיא סערעטניא ןקידנּפַאכרַאפ-םעטָא
 סָאװ ,ןייטשרַאפ ןוא ןענעיל רעסעב ךיז ןענרעלוצסיוא ןעגנואווצ
 ערעייז ןופ טייוו ,טייוו ןענייז סָאװ ,סנבעל ןגעוו ךעלכיב יד ןיא טביירשימ
 עשידיי רעטנזיוט רעטרעדנוה ןבָאה םורַא יױזַא .ךעלעקניוו עטצענערגַאב
 ןטקורדעג םוצ טניואוועגוצ ךיז ,לובמידנוש םענעי קנַאד ַא ,ןשטנעמ
 זיולב טינ סערעטניא ןַא טלקיװטנַא םעד ךָאנ ןבָאה ייז ןופ ןסַאמ .,טרָאװ
 רעד ןופ ןעגנופַאש ערענייפ יד רַאפ ךיוא רָאנ ,רעטעלב-סגנוטייצ רַאפ
 ,רוטַארעטיל רעכעלטלעוו ןוא רעשידיי

 -ַאנ-לַארעביל רעקרָאי-וינ יד טָאה ,"עימעדיּפע-ןטפעה , רעד ברע
 "גָאט ַא ןריובעג *טַאקָאװדַא-סקלָאפ רעד, טפירשנכָאװ עשיטסילַאנָאיצ
 רָאי ַא טימ ,1891 ןיא ,"דלָארעה רעשידיי רעכעלגעט רעד , --- טַאלב
 יד רַאפ ,ןעמוקעגסיורַא זיירק-"גנוטייצ-רעטעברַא , םעד ןופ זיא רעטעּפש
 ןיא ."טפנוקוצ , לַאנרושז-שדוח רעד ,רענעייל-שידיי עטנעגילעטניא רעמ
 ,רד טָאה ,ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה "טפנוקוצ , יד סָאװ ,רָאי ןבלעז םעד
 טָאגעלעד סלָא לארשי-ץרא ןייק עזייר עטייווצ ןייז טכַאמעג ץנימ סעזָאמ

 קרָאיזוינ ןייק ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןעוו .ןויצ-יבוש רעקרָאיד-וינ יד ןופ
 -עלב עדייב ענייז ןיא לקיימ רעדורב ןטימ ןזיוה טנעקעג טינ ןיוש רע טָאה
 װַאטסוג רעדורב םעד תופתוש סלקיימ ןופ ןסירעגּפָא רע טָאה .רעט
 "ער רעשידיי רעד, :טַאלב ַא טעדנירגעג ןבָאה עדייב ייז ןוא (ןושרג)
 ,"דרָאק

 טימ ןדיי ייב עטכישעג-סגנוטייצ טכַאמעג טָאה טַאלב עקיזָאד סָאד
 ןעגנוטייצ ןופ זײרּפ םעד ןרענעלקרַאפ טימ :ןעוטפיוא ייווצ עריא
 "עג זיא זיירּפ רענעמונעגנָא רעד יוװ ,עיּפָאק ַא טנעס יירד ןופ ,שידיי ףיוא
 "עג טָאה "רעדרָאקער , רעד יוו ,עיּפָאק ַא טנעס ןייא וצ ,טלָאמעד זיב ןעוו
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 ןקיזָאד םעד ןָאטכָאנ טזומעג רעטעלב ערעדנַא ןבָאה דלַאב ןוא ,טסָאק
 --- 48,000 ןופ (עיצַאלוקריצ) שזַאריט ַא ךיז ןברעוורעד טימ ; ליּפשײב
 טכיירגרעד ןַאד זיב טָאה טַאלב שידיי ַא סָאװ ,גנוטײרּפשרַאפ עטסערג יד
 וצ טַאהעג "דרָאקער , רעד טָאה טעטירַאלוּפָאּפ ַאזַא ןוא .עקירעמַא ןיא
 ,לארשי-ץרא ןייק עזייר ןייז ןגעוו ןעלקיטרַא עירעס סצנימ .רד ןעקנַאדרַאפ
 -עזייר רעגנַאל ןייז ןיא טָאה רע סָאװ ,"ןויצ רעטומ רעד ןופ סורג, םעד
 ,ןבעגעגרעביא גנובײרשַאב

 ץנימ וװַאטסוג ןקנילפ םעד וליפַא טרעטשעג טָאה סָאװ ,סיזירק רעד |
 טיילסטפעשעג עשידיי עטקירדעג-רעווש יד ןופ ןסנָאנַא גונעג ןגירק וצ
 עקידנשרעה יד ןופ תוסנכה לַאװ-ברע ןגירק וצ טייקכעלגעממוא יד ןוא
 ןיוש ןבָאה ןצנימ לקיימ טימ סנהָאזהרש יד תמחמ ,ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ
 -בוס ערעביוז סקירעביא-טינ םגה ,עטעפ ענעי ףיוא לָאּפָאנָאמ ַא טַאהעג
 ןייז ייב זַא ,וצרעד טריפעג ןבָאה סעדנַאב עשירעכוז-טכַאמ יד ןופ סעידיס
 -עגנָא טָאה סָאװ ,?דרָאקער, רעד זיא טײקטײרּפשרַאפ רעסיורג רעצנַאג
 -ּפַא טזומעג טרָאפ ךיז ,טַאלבנכָאװ ַא ןרָאװעג ,טַאלב-גָאט סלַא ןביוה
 ןופ עגַאל עשימָאנָאקע ערעווש יד דָארג רָאנ .רעמונ ןט80 ןכָאנ ןלעטש
 ָאד לָאז טלָאמעד זַא ,ןעוועג םרוג טָאה עקירעמַא ןיא רעטעברַא עשידיי יד

 ,גנוטיײצ-רעטעברַא עכעלגעט עשידיי עטשרע יד ןעניישרעד ןבױהנָא
 -ײצ-רעטעברַא , רעד ןופ סרעוט יד :ױזַא ךַאז יד זיא ןעגנַאגעגוצ

 "וצסיוא ףיוא ןעגנולמַאז-טלעג יד ןופ טרעטַאמעגסיוא ןעוועג ןענייז "גנוט
 רַאפ ןטסילַאיצַאס ןוא רעטעברַא ןופ תובדנ יד .טַאלבנכָאװ רעייז ןטלַאה
 -ייא זיא ,ערעגָאמ רָאג זיב ןוא רענעטלעז ץלַא ןרָאװעג ןענייז טָאלב רעייז
 ףור ַא טימ ןײגוצסױרַא רָאג ןגָאלשוצרָאפ ןלַאפעגנייא סרעוט יד ןופ םענ
 !טַאלב-גָאט ַא ןדנירג וצ דנָאפ ַא רַאפ

 -גע םעד ןופ גנוגייצרעביא יד טלייטעג ןבָאה ענייז םירבח עלַא טינ
 "רַא עשידיי יד רַאפ טַאלביגָאט ַא, :גנוזָאל רעטגָאװעג רעד זַא ,טסַאיזוט
 גנורעטסײגַאב עשירפ גונעג ןפורסיורַא םלוע רעייז ייב טעוו --- ,"רעטעב
 "סיוא עקַאט ,בגא ,ןוא ,גנוטייצ רעכעלגעט ַא רַאפ ןעלטימ יד ןפַאש וצ
 -עגסױרַא רעבָא ךיז טָאה גנוזָאל רעקיזָאד רעד .אפוג ?,צ-.א/ יד ןטלַאה
 -רַא עלענָאיסעפָארּפ ייב ןוא רעּפעש יד ןיא גלָאפרעד רעסיורג סלַא ןזיוו

 | ,סעיצַאזינַאגרָא-רעטעב
 טינ ןופ שזַאריט ריא טימ ,1894 ןיא ",צ-,א, יד טָאה טכירעגמוא

 עיינ יד ,?טַאלב-דנעבָא סָאד , --- ןריובעג ,ןרַאילּפמעזקע 7,000 יוװ רעמ
 ךָאװ-ףוס סלַא ",צ-.א, רעד טימ ,ךָאװ ַא געט סקעז ןענישרעד זיא גנוטייצ
 ,טַאלב

 -רעניא ןביױהעגנָא ןזיירק עשיטסילַאיצָאס יד ןיא ךיז ןבָאה סע ןעוו
 עקיזָאד יד ןבָאה ,גנוטלַאּפש ַא וצ טכַארבעג ןבָאה סָאװ ,םיכוסכיס עכעל
 .רעטעלב עיינ טריצודָארּפ ךיוא ןטייקנדײשרַאפ-סגנוניימ

 -ָאיציזָאּפָא-טּפיוה יד ןופ רענייא טָאה ,גנוטלַאּפש רעסיורג רעד ברע
 -ַאב ,יקסוועשטניוו סירָאמ ,עקירעמַא ןיא רענעמוקעגנָא-שירפ רעד ,ןרענ
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 -יא ענייז סָאװ ,"תמא רעד , טַאלבנכָאװ ַא ןריטקַאדער ןוא ןפַאש וצ ןזיוו
 טָאה "תמא , רעד .,(1898) ןָאטסָאב ןיא ןבעגעגסיורַא ןבָאה םירבח-ןעייד

 .ןכָאװ 87 ןטלַאהעגסיוא
 -לַאּפש ענעפָא יד ןעמוקעג ןיוש זיא סע ןעוו ,רעטעּפש רָאי ייווצ טימ

 םעד --- טַאלביגָאט ַא טעדנירגעג עיציזָאּפָא יד טָאה ,קרָאי-וינ ןיא גנוט
 ,(1897} "סטרעוורָאפ ,

 "טפנוקוצ , יד זַא ,וצרעד טריפעג עקַאט טָאה טיירטש רעקיזָאד רעד
 ןביוהעגנָא 1898 ןיא רעבָא טָאה .ןרעוו טלעטשעגּפָא גנַאל טייצ ַא רַאפ לָאז
 טָאה סָאװ ,טפירש-טַאנָאמ עשיטערָאעט ַא ,"טייצ עיינ יד , ןעניישרעד
 ַא טָאה ,םעד ץוח ַא ."טפנוקוצ , רעד ןופ טרָא םעד קיליײװטיײיצ ןעמונרַאפ
 ףוס םייב ,"סורעגנעק , יד --- ןטסילַאיצָאס יד ןופ עּפורג עשיטסירטנעצ
 ענייא ןבעגעגסױרַא ,טרעדנוהרָאי ןט20 ןופ בייהנָא ןיא ןוא ןרָאי רע90 ןופ
 -ייצ-סקלָאפ יד , --- רעטעלבנכָאװ עקידנבעל-ץרוק יד ,ערעדנַא יד ךָאנ

 ,"טַארקָאמעדילַאיצָאס רעד, ןוא "גנוט
 -ייצ ןשידיי ןופ גנַאג ןרעטייוו ןרַאפ גנוטיײדַאב רערעסערג ליפ ןופ

 ןוא טפעה ןופ גנַאגרעביא סנײטשריּפַאס בקעי ןעוועג זיא ןזעוו-סגנוט
 "נָא ןקידנּפַאט-געוװ ןייז .,יירעבעגסיױרַא-סגנוטייצ וצ ,יירעגעלרַאפ-רעכיב
 -דנעבַא איד , טעדנירגעג טָאה רע ןעוו ,1899 ןיא טכַאמעג רע טָאה בייה

 ,"טסָאּפ
 ןקיטרַאנגייא ןייק ךָאנ טָאה סניײטשריפַאס גנוטייצ-גָאט עטשרע יד

 ַא ןעוועג "טסָאּפ-דנעבַא איד , זיא שיגָאלָאעדיא .טגָאמרַאפ טינ טירָאלָאק
 סָאד טָאה שינכעט-שיטסילַאנרושז ;?טַאלבעגַאט , םוצ טָאלב-גניליווצ
 -דנעבַא יד , ךיז טָאה טנכייצעגסיוא ,"דלָארעה , םעד טכַאמעגכָאנ טַאלב
 ןייטשריפַאס .ןענַאמָאר-דנוש סעיצרָאּפ עטסערג יד טימ זיולב "טסָאּפ
 ןופ ,הרוחס רעקיזָאד רעד ןופ גונעג יו רעמ ןבעגעג םוקילבוּפ ןייז טָאה
 .טגָאמרַאפ טָאה רע סָאװ ,רעגַאל ןסיורג םעד

 / םוצ ליּפשרָאפ ַא ןעועג םיא ייב זיא "טסָאּפ-דנעבַא יד , רָאנ
 ,"לַאנרושז-ןגרָאמ ,

 -טייצ טעדנירגעג ןרָאי רע90 יד ןיא ןבָאה "ןויצ-יבבוח, יד ךיוא
 -וש , ןוא "ןויצ-בבוח , רעד : ןעיידיא ערעייז ןרידנַאגַאּפָארּפ וצ ןטפירש
 -רושז-שדוח ַא ,"טסינויצ , רעד ;ןרָאי רע90 יד ןופ לעווש ןפיוא ,"תימל
 4 זיולב ןטלַאהעגסיױא טָאה סָאװ ,1894 ןיא ,"ןויצ-יבבוח , יד ןופ לַאנ
 רענַאקירעמַא רעטשרע רעד ןופ טַאלבנכָאװ ַא ,"ןויצ-תרשבמ , :ןרעמונ
 ,סערגנָאק-ןויצ ןטשרע ןכָאנ דלַאב ,1898 ןיא ,עיצַארעדעפ רעשיטסינויצ
 -ָאמ ַא ,"טלעוו עשידיי יד , ;ןכָאװ עטלייצעג זיולב ןענישדעד זיא סָאװ

 -רַאפ ןענייז ןטפירשטייצ עלַא יד-טָא .1899 ןופ ףוס םייב ,טפירש-טַאנ
 .ןעגנוטייצ-"לארשי-לכ , יד ןופ ןרָאװעג טרירוקנָאק

 שינעטערעג עסיורג ַא ןעוועג ןרָאי רע90 יד ןיא זיא ,םעד ץוח ַא
 טינ ןענייז ןרוּפש ןייק עכלעוו ןופ ,ןלַאנרושז-שדוח ,רעטעלב-גָאט ףיוא
 ערעייז ןופ סעיפַארגָאיב יד ןיא טנָאמרעד רָאנ ןרעװ ייז .ןבילבעגרעביא
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 -ַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןָאקיסקעל , ןיא ,רעבעגסױרַא ןוא ןרָאטקַאדער

 -טימ ערעייז ןופ רעכיבךןרַאומעמ עקילעפוצ ןיא ןוא ,?עסערפ ןוא רוט

 .רעלטייצ
 רעד , ,לשמל ,טרעהעג רעטעלב ענעדנואוושרַאפדזָאלרוּפש ענױזַא וצ

 זיא סָאװ ,קרָאידוינ ןיא ,טַאלבנכָאװ ַא ,1898 זיב 1890 ןופ ,"ףַארגעלעט
 -רעבעגסיורַא רעד .טַאלב-גָאט ַא טייצ ַא רַאפ ןרָאװעג וליפַא 1895 ןיא
 ןופ ליכשמ רעשידָאמ-טלַא ןַא ,גנוטייצ רעקיזָאד רעד ןופ רָאטקַאדער
 ןצנַאג םעד ןליפסיוא ןיילַא טגעלפ ,ןַאמגַאװ עשוהי ,סעדָא ןוא וועיק
 ץלַא ךָאנ רע טָאה ,לַאקידַאר סלַא .טַאלב-גָאט סלַא וליפַא ,"ףַארגעלעט ,
 טָאה רעטעלב ענייז טימ .עקבָארָאק רעקיטייצרַאפ רעד ןגעק טפמעקעג
 ףיוא עקירעמַא רעביא ןרעדנַאװ קעװַא רע זיא ,טַאהעג טינ לזמ ןייק רע
 -יש ,עיפלעדַאליפ ןיא ןעגנוטייצ ןבעגעגסױרַא טָאה רע ,ןרָאי עטלַא יד

 .טעטש ערעדנַא ןוא עגַאק
 ןטימ ןיא ,יירעקורד ַא טנפעעג טַאהעג רעדיוו ר'מש טָאה ,לשמל ,טָא

 ןופ ךשמ ןיא ,ןבעגעגסױרַא רע טָאה קורד ןייז ןופ .1892 ןופ סיזירק
 -שדוח ,רעטעלב-ץיוו ,רעטעלבנכָאװ ץוט ןבלַאהרעדנָא רשפא ,רָאי עכעלטע
 -נכָאװ עקידטלָאמעד ענייז ןופ ענייא .ךעלטעלב-בוט-םוי-ברע ,ןלַאנרושז
 עלַא טעמכ רעטעברַאטימ סלַא טַאהעג טָאה ,"קָאּפ רעשידיי, רעד ,ןטפירש
 ןטלַאהעגסיוא טָאה ןוא קרָאי-וינ רעשידיי רעד ןופ ןטַארעטיל ענעעזעגנָא

 .ןרעמונ 20 עצנַאג
 יד ןיא טָאה ,רעקורד ןייק טינ ןיוש ,יקסנַאקרַאש .מ .א רעטכיד רעד

 טָאה ןוא רעטעלב-שדוח ץוט לטרעפ ַא ןבעגעגסױרַא ןרָאי רע90 עטצעל
 טרָאװ ןשידיי ןופ עטכישעג רעד רַאפ ,ךובלמַאז ןשּפיה ַא טימ ןסיברַאפ
 ,טימרעד גנוטיידַאב ַא רשפא "יאדמשא , ןייז זיולב טָאה עקירעמַא ןיא
 -ַאס עקידנדיינש סדלעפנעזָאר סירָאמ ןרָאװעג טקורדענּפָא זיא ןטרָאד סָאװ
 -ַאל רעד , ןעמָאנ ןטימ --- רעקיטירק ןטנעגילעטניא-ץיטש יד ףיוא עריט

 | | "! סיטוט+
 -עג זיא טקנוּפדנַאטש ןשירַארעטיל ןופ טפירשטייצ עטסקיטכיוו יד

 ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ."טסייג רעיינ ,, סעציװָארָאטנַאק דנומגיז ןעוו
 "ונ 10 יד ןיא ךיז ןבָאה ,(ָאדיױג .י) ןירָאג .ב ןוא יװַאקרַאה רעדנַאסקעלַא
 -ידיי עטסבושח יד טקורדעג לַאנרושז-שדוח םענייפ ןקיזָאד םעד ןופ ןרעמ
 .ןעגנוטכיר עלַא ןופ רעביירש עש

 -עטערעג ַא ןעוועג ןרָאי רע90 יד ןיא זיא ץניװָארּפ רעד ףיוא ךיוא
 ןופ ןעמענ יד טנַאקַאב ןענייז יֹוזַא .רעטעלב עשידיי ײלרעלַא ףיוא שינ
 ןבָאה סנהָאזהרש יד סָאװ ,"טסעוו רעד ןופ טַאלבעגַאט עשידיי סָאד ,
 -נַאג .רָאטקַאדער סלַא ץיווָאקילעז לצעג טימ ,עגַאקיש ןיא ןבעגעגסױרַא

 יד ןבעגעגפיוא ןבָאה ייז זיב ,טריטסיזקע טַאלב סָאד טָאה רָאי ייווצ עצ

 -ילעז טָאה ,םעד ץוח ַא ."רעירוק , םעד ןרירוקנָאקרַאפ וצ גנונעּפָאה
 רע ואוו ,ןָאטסָאב ןיא טרַאּפשעגנָא ךיוא ןרָאי-רעדנַאװ ענייז ןיא ,ץיװָאק

 -ילצז ואוו ,אפוג קרָאי-וינ ןיא ."רעלדָא ןשידיי, םעד טריטקַאדעד טָאה
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 "הרש יד וצ סעצנימ יד ןופ טרעדנַאװעגרעביא לָאמ עכעלטע טָאה ץיוװָאק
 רעכלעוו ןופ ,"עסערּפ עכעלגעט , ַא טריטקַאדער ךיוא רע טָאה ,סנהָאז
 -עגנָא טָאה רע רעדייא טריסַאּפ טָאה סָאד .ןבילבעג טינ רכז ןייק זיא סע

 ."טסָאּפ-דנעבַא , ןופ רָאטקַאדער סלַא ,ןעניײטשריפַאס וצ טרַאּפש |
 ןענואוועג ןרָאּפש עשיטסילַאנרושז עטשרע ענייז טָאה יײלַאּפ ןַאהָאי |

 ,1892 ןיא ,"עסערּפ עשידיי יד; ןטרָאד קידנריטקַאדער ,עיפלעדַאליפ ןיא
 -סיױרַא יילַאּפ טָאה קרָא-וינ ןיא .,ןבעגעגסױרַא טָאה ןַאמירפ סירָאמ סָאװ
 רעד ןסייהעג טָאה סָאװ טַאלב ַא ,סירעה ,םענייא טימ תופתושב ,ןבעגעג
 -כעוו-סקלָאפ , ןיא ןזיװעגסױרַא טָאה רע ,1894 ןיא ,"רעטכעוו-סקלָאפ;,
 ןבָאה סנהָאזהרש יד סָאװ בילוצ ,טייקקנילפ-סגנוטייצ ענעטלעז ענעי "רעט

 ענייז ןיא ןבעגוצרעביא ידכ ,רָאטקַאדער ןטימ גנוטייצ יד טפױקענּפָא
 ."טָאלבעגַאט , רעייז ןופ עיצקַאדער יד טנעה

 "ןכָאװ ַא טריטקַאדער ,1898 ןיא ,עיפלעדַאליפ ןיא טָאה ץילַאמ םייח
 יקסדָארב ןַאמייה רענייא סָאװ ,"גנוטייצ-טָאטש רעיפלעדַאליפ יד , טַאלב
 ,ןבעגעגסױרַא טָאה

 לטעלב ַא ןריטקַאדער וצ םעט םעד טכוזרַאפ טָאה סעדנָארַאב ףסוי
 ךיוא רָאמיטלַאב ןיא טָאה ןרָאי רע90 יד ןופ ףוס םייב .רָאמיטלַאב ןיא
 "גָארּפ ןשידיײ , א םישדח עכעלטע טריטקַאדער יװַאקרַאה רעדנַאסקעלַא
 ."סער

 -סגנוטייצ ןשידיי ןופ םייה יד זיא ,ןװאורּפ"ץניװָארּפ עלַא ייב רָאנ
 ןַא טימ ,עגַאקיש וליפַא ןענַאװ ןופ ,קרָאי-וינ ןיא ןבילבעג טרָאפ ןזעוו
 רעד , יו ,ןעגנוטייצ עשידיי רעמ ןגױצַאב ךיוא טָאה ,טַאלביגָאט םענעגייא
 ,רענעייל טגָאמרַאפ ןטרָאד טָאה "רעירוק רעשידיי רעכעלגעט

 סרעצעז עשיריי ייב םזינָאינוי ןופ ןביוהנָא 1

 רימ יו ,עקירעמַא ןיא עסערּפ רעשידיי ַא ןופ ןבייהנָא עמַאס יד ייב .

 סרעצעז עשידיי ןוא ץַאז ןשידיי ןיא לגנַאמ רעד זיא ,ןעזעג ןביוא ןבָאה

 -עגסױרַא זיא שידיי ףיוא גנוטייצ עגיה עטשרע יד זַא ,סיורג ױזַא ןעוועג

 -עג ןיוש טָאה סָאװ ,גנוטייצ עטסקענ יד .עטריפַארגָאטיל ַא ןרָאװעג ןבעג

 -ץז ַא עּפָאריײא ןופ ןעגנערברעבירַא טזומעג טָאה ,ץַאז ןטריטרָאּפמיא טַאה

 רעביירש-רעצעז עטשרע יד .רעביירש ַא ןעוועג ךיוא זיא סָאװ ,רעצ

 ןענייז ,ןעגנוטייצ ןפַאש ָאד ןפלָאהעג ןבָאה סָאװ ,רעצעז"רעביירש רעדָא

 ןבָאה ןענייטשמלהי םורַא ,ןייטשמלהי יכדרמ ןוא ינושרעג יבצ :ןעוועג

 -גַא ןוא יירעצעז טנרעלעגוצ ,רעדניק ענייז טימ יבצ לאירתכ ,ןהָאזהרש ךיז

 "גייוועג ןזייוװַאב ןביוהעגנָא רעבָא ךיז ןבָאה ןכיגניא ,ןטעברַא-קורד ערעד

 טייצ עסיוועג ַא ןגעלפ ייז ןופ ליפ ,ןטנַארגימיא יד ןשיווצ רעצעז עכעל

 ךיז ןבָאה ייז זיב ,ןטעברַא ערעווש ערעדנַא ײלרעלַא טימ ךיז ןעמענרַאפ

 ןופ ןבעל ןענעק וצ עקירעמַא ןיא ךיוא ןטייקכעלגעמ יד ןופ טסואוורעד
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 .שילגנע סיוא ךיז ןענרעל ייז רעדייא ,ךַאפ רעייז ייב טעברַא

 ןסקַאװעגסױרַא זיא "ןטעזַאג , יד ןופ ןעוו ,ןרָאי רע80 ןופ ןטימ ןיא

 -ָאװדַא-סקלָאפ רעד , ןזיװַאב ךיז טָאה סע רעדייא ךָאנ ,"טַאלבעגַאט, סָאד

 סע .רעטעלב עשיטנַארגימיא ײלרעלַא ןרעמ ןעמונעג ךיז ןבָאה ,"טַאק

 ליפ טנידַאב ןבָאה סָאװ ,ןעיירעקורד-רעלעק לָאצ ַא ןסקאוועגנָא ןענייז

 ןבָאה .רעלדנעהניילק עשידיי לָאצ עסיוועג ַא ןוא סעיצַאזינַאגרָא עשידיי

 "עז עשידיי ןקורד עשיטנַארגימיא יד םורַא ןבײלקנָא ןביױהעגנָא ךיוא ךיז

 ,רעטעברַא-קורד ןוא רעצ

 "עג ןענייז רעטעברַא-קורד עשידיי עטסרעמ יד זַא ,ךיז טײטשרַאפ

 ןענייז .רעטרע-סטעברַא לָאצ רעטצענערגַאב רעייז ַא ףיוא ןזיוװעגנָא ןעוו

 ןוא ןעניול עטסקירעדינ יד ןעמענוצנָא ןעגנואווצעג ןעוועג רעטעברַא יד

 זיא עגַאל רעייז .ןסייה יז טגעלפ'מ ליפיוו ,גָאט ַא ןהעש ליפיוזַא ןטעברַא

 .ןכַאפ-לדָאנ יד ייב רעטעברַא-ץיווש יד ןופ יװ ערעגרע ןַא ךָאנ ןעוועג

 ןטייב וצ הרירב ַא ,קרַאמ-סטעברַא ןרעסערג ַא טַאהעג שטָאכ ןבָאה ענעי

 עשידיי ןיא רעטעבראי-רעצעז עטשרע יד סָאװ ,סוסקול ַא --- םיתב-ילעב

 .ןעניגרַאפ טנעקעג טינ ןרָאי ליפ ךיז ןבָאה ןעיירעקורד
 רַאפ עיצַאטיגַא יד טשיורעג רעבָא טָאה קרָאי-וינ רעשידיי רעד ןיא

 ךָאנ סרעצעז לָאצ ַא ןבָאה .ןָא ןרָאי רע70 יד ןופ ךָאנ ,תודחא-רעטעברַא

 טימ ,ןייארַאפ םענעגייא ןַא ןדנירג וצ גניטימ ַא ןפוררַאפ 1886 ןיא

 רעד יװ .גנולמַאזרַאפ רעטשרע רעייז ייב רענדער סלַא ןַאהַאק .בָא
 טימ רעטעברַא ןעוועג הפיסַא רעטשרע רעד ייב ןיוש ןענייז ,זיא רעגייטש
 עצנַאג וצ ןגירק ןגעלפ סָאװ ,"ןטעזַאג , יד ייב רעטעברַא יירד .סעדווירק
 -ַאב טַאהעג טינ ןיול רעייז טייצ ןכָאװ 5 רַאפ ןיוש ןבָאה ,ךָאװ ַא רעלָאד 5
 יד ןיא קיירטס ַא ןרעלקרעד וצ ןסָאלשַאב גנולמַאזרַאפ יד טָאה .ןעמוק
 ,תוריכש עקילעטשרעטניה ערעייז ןגירק ןלעוו רעטעברַא יד זיב ,"ןטעזַאג,

 -ילעב יד ןגָאזנָא טלָאזעג ןילַא ןבָאה סרעקיירטס יד ןעוו ,ןגרָאמ ףיוא
 -כענ ןופ עקַאט ,םירבח ייווצ ןענופעג ייז ןבָאה ,קיירטס רעייז ןגעוו םיתב
 יד סנהָאזהרש יד ןלייצרעד וצ "טרעדעפעג , ךיז ןבָאה סָאװ ,גניטימ ןקיט
 -ַאט ןבָאה רעטעברַא ייווצ עקיזָאד יד .ייז ןגעק "דנַאטשפיוא , ןופ השעמ
 טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,ןגעלָאק ערעייז ןופ רעטרע יד ןעמונרַאפ ךיילג עק

 . . . ןקיירטס
 ןוא ןעיירעקורד .ןרָאװעג לטב ןייארַאפ רעד זיא גנוריסַאּפ ַאזַא ךָאנ

 ןיא ןגעלָאק-רעצעז רענַאקירעמַא ןופ .טרעמעג רעבָא ךיז ןבָאה ןעגנוטייצ
 -יטכעמ ַא ןבָאה ענעי זַא ,ןסורג טרעהעג סרעצעז עשידיי ןבָאה קרָאי-וינ
 רעטנוא ןטעברַא סָאװ ,רעדילגטימ 2,500 טימ ,"סקיס גיב, יד ,ןָאינוי עק
 עיצַאזינַאגרָא עקיזָאד יד זיא ,םעד ץוח ַא .ןעגנוגנידַאב עטנכייצעגסיוא
 ,דנַאל ןוא טָאטש.ןיא חוכ רעשיטילָאּפ רעסיורג ַא

 ,עלהפיסַא רעניילק רעטייווצ ַא ייב ,סרעצעז עשידיי יד ןיוש ןבָאה
 טָאה סָאװ ,ןָאינוי ַא ןיא טריזינַאגרָא עקַאט ךיז ,1888 רָאי ןופ רעמוז ןיא

 .ןָאינוי לַאקיפַארגָאּפיט לַאנָאשענרעטניא רעד ןָא ןסָאלשעגנָא ןכיגניא ךיז



 1 עקירעמַא ןיא רעטעלב עשידיי

 סלַא ןרָאװעג טנַאקַאב עיצַאזינַאגרָא רעייז זיא םילוגליג עכעלטע ךָאנ
 לאנָאשענרעטניא ,88 לַאקָאל ,ןָאינוי לַאקיּפַארגָאּפיט ןַאקירעמַא ורביה
 ."ןָאיגוי לַאקיפַארגָאּפיט

 ,סעירטסודניא ןוא ןכַאפ ןיא ןטנַארגימיא עשידיי ןופ סנָאינוי עלַא יו
 ךיוא ןבָאה ,רעטעברַא רעטנזיוט רעקילדנעצ ןוא רעטנזיוט ןגָאמרַאפ סָאװ
 "וסכיס עכעלרעניא ערעייז טכַאמעגכרוד סרעצעז רעקילדנעצ עטשרע יד
 ןיוש .טייל-ןָאינוי סלַא ןרָאי עטסירפ ערעייז ןיא ,סעיציזָאּפָא ןוא םיכ
 "ױזַא עלַא ןבָאה ,רעטצענערגַאב ַאזַא ןעוועג זיא ךַאפ רעד סָאװ ,םעד תמחמ
 ,רעטקַארַאכ ןרעטיב רעמ ַא ךָאנ ןעמעננָא טזומעג ייז ייב ןטייקירעווש ענ

 -רַא ייווצ טַאהעג ךַאפ ןקשטיניילק רעייז ןיא ךָאנ ייז ןבָאה וצרעד
 -כיס ןעמוקרָאפ ןגעלפ טפָא .קיטש ןופ ןוא ךָאװ ןופ :ןעמעטסיס-סטעב
 -אב ַא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,לּפעש ןיא רעטעברַא יירד וצ ייווצ ןשיווצ םיכוס
 טלָאװעג ןבָאה רעטעברַא-ךָאװ .טייצ-סטעברַא ןינע םוצ גנואיצַאב רעדנוז
 טקוקעג ןבָאה רעטעברַא-קיטש ;גָאט-סטעברַא ןרעצריק סָאװ ַא ןריפנייא
 "עג טינ ךיז ייז ןבָאה ןטייצ עטשרע יד ןיא לייוו ,ןַאלּפ ַאזַא ףיוא םורק
 -קיטש יד ןריסנעּפמָאק טלָאזעג ןבָאה סָאװ ,תופסוה יד טימ רעכיז טליפ
 | ,טייצ-סטעברַא רעטצריקרַאפ רעד רַאפ רעטעברַא

 ןרעו טקישעג םייב ,"עייר, רעד טימ ןעוועג זיא הרצ עטסקענ יד

 רעטצענערגַאב רעד תמחמ ,טזומעג טָאה ןָאינוי עקיזָאד יד .טעברַא ףיוא
 עמַאס ןופ ,סרעצעז ןופ סולפוצ ןקידנעטש םעד ןוא רעטרע-סטעברַא לָאצ
 "ילגטימ טעברַא ףיוא ןלעטשוצ רעביא לָארטנָאק ַא ןריפנייא ןָא-גנודנירג
 זיא "רעטלַאה-עייר, ןופ טמא רעד .רעגייטש ןקידרשוי ַא ףיוא ,רעד
 ןטייקירעוװש עלַא יד-טָא ייב .רעטסקיטכיוו רעד ןעוועג ריא ייב רַאפרעד
 .עריא רַאפ ייס ,גנוטיידַאב ןיא ןסקאוועג ןגעווטסעדנופ עיצַאזינַאגרָא יד זיא

 -ייֵצ ןוא -קורד ןשידיי ןופ גנולקיװטנַא רעד רַאפ ייס ,אפוג רעדילגטימ
 .ץנעטסיזקע ריא ןופ ןרָאי עטשרע יד טניז ,ןזעוו-סגנוט

 -עבעגעגנייא ןַא ןעוועג זיא ןָאינוי-רעצעז רעד ןופ בייהנָא רעד ןיוש
 -רַא ןקיהעש 10 ַא טריפעגנייא יז טָאה גנודנירג ריא ךָאנ ףכית .רענ
 טימ ןוא ,ךָאװ ַא רעלָאד 9 ןופ ןיול-םומינימ ןטרעכיזעג ַא טימ ,גָאט-סטעב
 -ייֵצ יד ןיא רקיע רעד ,ןזיירּפ טעברַא-קיטש ןופ גנורעכעה רעקירעהעג
 .קיטש ןופ טעברַאעג טָאה'מ ואוו ,ןעיירעקורד-גנוט

 יד ןיא .גנוכיירגרעד ערעיוהעגמוא ןַא ןעוועג סָאד זיא 1888 רַאפ
 סקיירטס ענַאטנָאּפס ליפ טכַאמעגכרוד טַאהעג ןיוש ןבָאה סָאװ ,ןכַאפ-לדָאנ
 ןעצ רַאפ טנידרַאפ טינ ליפוזַא רעטעברַא עטסרעמ יד ןבָאה ,טלָאמעד זיב
 -ידנוטש ףלעווצ ַא ךָאנ וליפַא טעברַא רעד ןופ ןייגוצקעװַא .טעברַא העש
 :ןסייהעג ךעלּפעש-ץיװש ענעי ןיא רעטעברַא יד ייב טָאה עצַארּפ רעק
 .(גָאט ןטימ ןיא טעברַא יד ןפרַאװ) "! גָאט ןבלַאה ַא ןּפַאטס,

 טקריווװעג קרַאטש ,תועמשמ ,טָאה "ןָאינוי, ןעמָאנ ןופ ףושיכ רעד
 רעד ,קרָאיזוינ ןיא ןדיי ייב רעבעגסיױרַא-סגנוטייצ ןוא סרעקורד יד ףיוא
 ,עטכישעג ןייז ןיא ,דלעפנייש .ש ,ןָאינוי רעד ןופ רעקירָאטסיה רעלעיציפָא
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 "רעד ,1938 ןיא ,ןָאינוי רעד ןופ לבוי םוצ ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא סָאװ

 ןעמונעגנָא םיתב-ילעב יד ןבָאה ןעגנוגנידַאב-ןָאינוי עטשרע יד זַא ,טלייצ

 ,דנַאטשרעדיװ ןטסדנימ ַא ןָא

 -ַאדנופ רעד ןרָאװעג טגיילעג זיא סע ןעוו ,1888 ןופ טסברַאה ןיא

 ,עקירעמַא ןיא סנָאינוי עשידיי ןופ עלַארטנעצ רעטשרע רעד רַאפ טנעמ

 יד עקַאט זיא ,"קרָאי-וינ ןופ ןטפַאשקרעװעג עשידיי עטקינייארַאפ יד,

 יד-טָא ןבָאה סָאװ ,סנָאינוי יירד יד ןופ ענייא ןעוועג ןָאינוי רעצעזטפירש

 םייב ןבָאה סָאװ ,סנָאינוי ייווצ ערעדנַא יד .,טריזינַאגרָא טפַאשרעּפרעק

 ףיוא ,סנָאינוי עשטייד יד ןופ "םואעסייל רָאבייל , ןיא) גניטימ-סגנודנירג

 : ןעוועג ןענייז ,רעטערטרַאפ ערעייז טַאהעג (קרָאי-וינ ,סַאג רעט4 טסיא

 סָאװ ,סרעוט-סגנוגעוװַאב  .ןָאינוי ןטסירָאכ יד ןוא ןָאינוי ןרָאיטקַא .יד

 ןבָאה סנָאינוי עשידיי ערעדנַא ןופ ןטַאגעלעד ןגירק וצ ךיז טימעג ןבָאה

 -ַאמ-לדמעה ,סרעכַאמקוָאלק ,סרעדיינש ןופ סנָאינוי עלַא זַא ,ןענופעגסיוא

 "רַאפ קיליײװטייצ טלָאמעד ןענייז ,סרעכַאמ-ןּפַאק ןוא סרעקעב ,סרעכ

 .ןרָאװעג טשולח

 לייוו ,רַאפרעד ,רקיע רעד ,טנכייצרַאפ ָאד טרעוו טקַאפ רעקיזָאד דעד

 -ניא-סגנוגעװַאב-רעטעברַא טימ סרעצעז יד ןופ םיכוסביס ערעטעּפש ןיא

 -ַאב דימת ךיז ןָאינוי-רעצעז יד טָאה ,סַאג רעשידיי רעד ףיוא סעיצוטיטס

 ןיא עלָארןרענָאיּפ ריא בילוצ ,עטנסחי רעטריגעליװירּפ ַא רַאפ טכַארט

 יד , טימ סרעצעז יד ןופ ךוסכיס רעטשרע רעד ןוא .ןטפַאשקרעװעג יד

 | .ןטרַאװ טזָאלעג טינ גנַאל ךיז ףיוא טָאה *ןטפַאשקרעוװעג

 ןפורעג ןענייז ןָאינוי רעקיזָאד רעד ןופ סקיירטס ייווצ עטשרע יד

 ןיא ,גנודנירג ריא ברע :"גנוטייצ-רעטעברַא , רעד ןיא דָארג ןרָאװעג

 .רעטעּפש ןכָאװ רָאּפ ַא ןוא ,1890 ץרעמ
 רעד ןופ רעבעגסױרַא יד :ןכַאז ענױזַא םוא ךיז טָאה טלדנַאהעג

 עשידיי עלַא ןופ סרעוט יד ןעוועג ךיוא ןענייז סָאװ ,"גנוטייצ-רעטעברַא,

 -ייצ עקיזָאד יד זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה ,"ןטפַאשקרעוװעג , יד ןופ ןוא סנָאינוי

 טימ ןוא תובדני-רעטעברַא ןופ ןעלטימ יד טימ ףיוא ךיז טלַאה סָאװ ,גנוט

 ףרַאד ,םזילַאיצָאס םעד ןוא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןעניד וצ הנווכ רעד

 ןעמענוצנָא ןוא םומינימ ןטמיטשַאב ַא סרעצעז ןלָאצ וצ ןדנובעג ןייז טינ

 .ןקישניײרַא טעװ ןָאינוי יד ןעמעוו ,םענייא ןדעי סרעצעז סלַא
 ּפיליפ ,רָאטקַאדער רעד זַא ,ןרָאװעג ןעמונעגנָא לעיּפיצנירּפ זיא טָא

 "רַאטימ-טּפיוה רעד :;רַארָאנָאה ךָאװ ַא רעלָאד 12 --- ןגירק לָאז ,ץנַארק

 -ליה .מ ,רעטלַאװרַאפ רעד : ךָאװ ַא רעלָאד 10 --- ןַאהַאק .בַא ,רעטעב

 ,ןרָאװעג ןענַאטשרַאפ זיא ןגעווטסעדנופ !ךָאװ ַא רעלָאד 10 --- ץיוװָאק

 רַאפ ןטעֿברַא יז ןלעוו ,גונעג ןגָארטנײרַא טינ ןלעוו תוסנכה יד ביוא זַא
 "גנוטייצ- ,ברַא , יד ןעק ױזַא יוז ָאט .ןלָאצ ןענעק טעװ גנוטייצ יד ליפיוו
 ןוא ? סרעצעז יד רַאפ דָארג ןעניול עטסעפ ןעמיטשַאב וצ ןטכילפרַאפ ךיז

 ןבָאה טינ ,שיטסילַאיצָאס סיואכרוד זיא סָאװ ,גנוטייצ יד-טָא לָאז סָאװרַאפ

 "נערב וצ הצורמ ןענייז סָאװ ,זיירק-סגנוגעװַאב םענעגייא ריא ןופ סרעצעז
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 ןוא רעביירש ,ןרָאטקַאדער יד יװ ,לַאעדיא רעייז רַאפ תונברק ענױזַא ןעג

 ? טקיטפעשַאב ןייז גנוטייצ רעד ייב ןלעוו סָאװ ,סרעוט ערעדנַא

 גנוטלַאּפש רעד ךָאנ טשרָאקָא ןעוועג טייצ יד רעבָא טלָאמעד זיא

 טייל-"לארשי-לכ , יד ,ןטסיכרַאנַא ןוא ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד ןשיווצ

 דיירסיוא ןטסדנימ ןדעי טצונעגסיוא ןבָאה ?טַאלבעגַאט , ןזַאושזרוב ןופ

 טזומעג "גנוטייצ-רעטעברַא , יד טָאה .,ןלַאקידַאר עלַא ןופ קזוח ןכַאמ וצ

 ןַא ןדיימוצסיוא יבַא ,סרעצעז יד טימ םַאנסיוא ןַא ןכַאמ וצ ןעמיטשוצ

 זיא ןָאינוי-רעצעזטפירש רעשידיי רעד ןופ הנעט יד .לַאדנַאקס ןכעלטנפע

 -גידַאב-ןָאינוי-טינ יד ןצונסיוא ןלעוװ םיתב-ילעב עטַאוירּפ יד זַא ,ןעוועג

 סרעצעז עלַא ןופ ןיול םעד ןקירדוצרעטנורַא ידכ ,".צ-.א, רעד ייב ןעגנוג

 ןרָאװעג ןעמונעג הנעט יד-טָא זיא .טייצ-סטעברַא רעייז ןרעגנעלרַאפ ןוא

 ןעגנַאגעגנייא וליפַא זיא'מ .".צ-.א, ןופ עגַאל יד יוװ ,טכַארטַאב ןיא רעמ

 טימ ךיוא ,ןטַארקָאמעדילַאיצָאס יד ןופ רענגעק ַא רעצעז סלַא ןעמענוצנָא

 רעמענרעטנוא עטַאװירּפ ןלעװ עיסעצנָאק ַאזַא ןָא זַא ,גנורעלקרעד רעד

 .ןָאינוי רעד ןדָאש טעװ סָאד ןוא ,םעטסיס-"עייר , יד ןרעטשעצ

 זיא ?.צ-.א,, רעד טימ ןָאינוי-רעצעז רעד ןשיווצ ןבעל טוג ןייק רָאנ

 | .ןעוועג טינ ןָא-בייהנָא ןופ ןיוש
 -.א, רעד ןופ רעמונ ןטירד ןיא ןבָאה סרעצעז יד זַא ,דָארג טריסַאּפ

 ּפיליפ ,רָאטקַאדער רעד .רעלעפ-קורד ןבָארג רעייז ַא ןזָאלעגכרוד ".צ

 .ךעלטכיזבַא ןָאטעגּפָא רעצעז ַא טָאה סָאד זַא ,ןעוועג דשוח טָאה ,ץנַארק
 רע ואוו ,רעמונ ןטסקענ ןיא גנורעסעבסיוא-רעלעפ ַא ןבעגעגניײרַא רע טָאה
 זיא סָאד .סרעצעז יד ףיוא ןפרָאװעג רעלעפ-קורד ןרַאפ דלוש יד טָאה
 יד ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא ריא ייב .ןענַאטשעגנָא טינ ןָאינוי-רעצעז רעד
 רעד ןיא ןלעטשוצניײרַא טינ עיצקַאדער רעד ןופ גנורעלקרעד עקיזָאד
 טגָאזעגּפָא ןבָאה עיצַאזינַאגרָא-".צ-.א , יד ןוא רָאטקַאדער רעד .גנוטייצ
 ןָאינוי יד טָאה .ןָאינוי-רעצעז רעד ןופ רוזנעצ ַאזַא רַאפ ןגיוב וצ ךיז
 .קיירטס ַא טימ --- טרעפטנעעג ףיורעד ףכית

 "נעצ רעד ןגעק ףמַאק םעד ןעמונעגפיוא ".צ-,א,, יד טָאה לָאמ סָאד
 רעייז ןעמוקעג דלַאב ןענייז סרעצעז עשיטסילַאיצָאס .ךעלטנפע --- רוז
 -עז יד טָאה "ןטפַאשקרעװעג עשידיי עטקינײארַאפ יד , .ףליה וצ גנוטייצ
 ַא טגיילעגוצ ןבָאה ןטסיכרַאנַא ענעסיברַאפ .,ןסָאלשעגסיוא ןָאינוי-רעצ
 טימ תונובשח ,עשיאײטרַאּפ ,ערעייז בילוצ ,סרעצעז יד ןפלעה וצ טנַאה
 ,ןטַארקָאמעדילַאיצַאס יד

 רעד ,סעדנָארַאב ףסוי טָאה ףמַאק םענעפָא ןופ ןכָאװ יירד ךָאנ טשרע
 סָאװ ,עסַאמ-רעטעברַא רעשיטנַארגימיא רעד ןופ ןובירט רעקידנעמוקפיוא

 -.א, רעד ייב טלעוּפעג ,ןָאינוי-סרעכַאמקוָאלק יד טריפעגנָא טלָאמעד טָאה
 .ןעגנוגנידַאב עטלַא יד ףיוא סרעקיירטס יד ןלעטשנָא קירוצ לָאז יז ,".צ

 "ייצ רעד ןיא ךיז ןשימוצניירַא טינ רעמ טגָאזעגוצ טָאה ,רעדיוו ,ןָאינוי יד
 רעלעיציפָא רעד וליפַא .ןקורד טינ רָאט יז סָאװ ןוא געמ יז סָאװ ,גנוט

 קידהשקשינ זיא עטכישעג סנעמעוו ,דלעפנייש .ש ,רעקירָאטסיה ןָאינוי
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 ןבירשעגוצ זומ *.צ-.א; רעד ןגעק קיירטס רעד זַא ,וצ טיג ,וויטקעיבוס

 .ןָאינוי-רעצעז רעד ןופ "ןטייהקנַארק-רעדניק, יד וצ ןרעוו

 טימ חוכ ריא ןזיװַאב ןָאינוי-רעצעז יד טָאה רעטעּפש רָאי רָאּפ ַא

 ."עמיטש רעטעברַא עיירפ , רעד ןגעק ,קיירטס ַא ךָאנ

 ,םערָא ךעלרעדיוש ןעוועג זיא טפירשנכָאװ עשיטסיכרַאנַא עקיזָאד יד

 -לעדע דוד ,רעטכיד-רעטעברַא רעשירעריטרַאמ רעד ,רָאטקַאדער ריא

 ,רעלעק םענדוקסַאּפ ןיא ןטעברַא ןופ ןוא ןרעגנוהרעטנוא ןופ טָאה ,טַאטש

 -דניווש עקידנּריּפָאלַאג ןגָארקעג ,ןענופעג ךיז טָאה עיצקַאדער יד ואוו

 ,רעוונעד ןיא ,ןברָאטשעג "גָאלּפ-רעסייוו , רעד ןופ ןכיגניא זיא רע .טכוז

 ןלָאצ ןיא זיולב טינ ךעלטקניּפמוא ןעוועג ".ש ,א .פ , יד זיא ,ָאדַארָאלָאק

 טקנוטעגנייא ןעוועג זיא יז רָאנ ,רַארָאנָאה-רעגנוה ןייז רָאטקַאדער םעד

 "עג רָאנ ריא טָאה'מ סָאװ ,ץלַא רַאפ ןוא קורד ,ריּפַאּפ רַאפ תובוח ןיא

 ,טגרָאב

 רעד ןופ ןטסיכרַאנַא-םידיסח יד ןעוועג ןענייז סע יוװ ןבעגעגרעביא

 םייב זַא ,עכעלרעדיוש ַאזַא ןעוועג טײקמירָא רעייז רעבָא זיא ".ש .א ,פ,

 קילעטשרעטניה ןביילב ךיוא טזומעג גנוטלַאװרַאפ יד טָאה ןליוו ןטסעב

 רָאטקַאדער ןטייווצ םעד רַארָאנָאה ןקעכָאוװ ַא רעלָאד 5 םעד ןלָאצַאב ןיא

 טָאה ןָאינוי-רעצעז יד .רעצעז ַא ןריא ןופ ןיול םעד ןוא ,ץטַאק .מ ,ןריא

 ןיא לָאז רעצעז רעשיטסיכרַאנַא ןַא זַא ,ףיורעד ןבעגעג גנוטכַא תועמשמ

 רעד  .סנַײז טרעדָאפעג רעצעז רעד טָאה .ןטעברַא טינ "יש .א .פ , רעד

 רַאפ ןלָאצ יו ױזַא זַא ,תוטשּפ ןייז ןיא טניימעג טָאה ,רעדיוו ,רעטלַאװרַאפ

 -רַאפ וצ ןרעטש טינ ןָאינוי יד םיא טעװ ,טינ-יווייס רע ןעק טעברַא רעד

 לָאז סָאװ ,רבח ַא טימ ,הכאלמ-לעב םענעגייא ןַא טימ רעצעז םעד ןטייב

 .טַאלבנכָאװ ןייז טימ שינעעזנייא רעמ ןבָאה

 ןטכע ןַא יו "ףמַאק , ןקיזָאד םעד ןעמונעגפיוא ןָאינוי-רעצעז יד טָאה

 -וג ַא ןעזרעד ָאד ןבָאה ןָאינוי רעד ןיא ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס ,"טוַאקָאל;

 קיירטס םוצ גנואיצַאב רעייז רַאפ ןטסיכרַאנַא יד ןלָאצוצּפָא טייהנגעלעג עט

 --- טינש "ןשירעלגָאלש , ןופ "רעדירבןָאינוי , רָאּפ ַא .".צ-.א, רעד ןיא

 .טנעה יד טריפעצ טיירב ךיז ןבָאה

 ענעי ןופ עילַאטַאב עצנַאג ַא ,*.ש .א .פ, רעד ףיוא *טָאקיָאב, ַא |

 םידדצ עדייב ןעוו ,קירוצ טרעדנוהרָאי ןבלַאה ַא ןופ סקיירטס עוויטימירּפ

 -ַאלפעצ ךיז טָאה ,שינעעזנייא רעטסדנימ ַא ןָא ,ןעלטימ עלַא ןצונ ןגעלפ

 | .טרעק

 .פ, יד .רעקיטייזנייא רעייז ַא ןעוועג ףמַאק רעד זיא לַאפ םעד ןיא

 ,ןָאינוי רעד ןרעפטנע טנעקעג טינ ןפוא-םושב ןבָאה "םיתב-ילעב ,-".ש .א

 זיא ףוס רעד .טנידרַאפ ןבָאה "סרעריפ-קיירטס ,, עריא ןוָפ םישעמ יד יוװ

 לָאז קיירטס רעד ,טריפעגסיוא רעדיוװ סעדנָארַאב טָאה לעמרָאפ זַא ,ןעוועג

 ,סנדָאש יד רָאנ .ןָאינוי רעד רַאפ גיז ןקידנעטשלופ ַא טימ ןרעוו טקידנעעג

 יד ןעגנואווצעג ןכיגניא ןבָאה ,קיירטס ןיא ןרָאװעג ןָאטעגנָא ןענייז סָאװ

 .ןלעטשּפָא ךיז לָאז יז ?,ש .א .5;
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 ןיא טנעיצַאּפ רעד רָאנ ,ןעגנולעג זיא עיצַארעּפָא יד , : רוציקה
 טעייטס טנעדיצניא ןקיזָאד םעד עגונב סָאװ ,רעמ טינ ."ןעגנַאגעגסיױא
 רָאי 48 ערעסָאװ טימ וליפַא ,רעקירָאטסיהךןָאינוי ןלעיציפָא םייב טינ ןיוש
 "רעדגיק , יד וצ "גיז , םענעי ךיוא ןביירשוצוצ ףיוא טומ דעד ,רעטעּפש

 ,ןָאינוי ןייז ןופ "ןטייהקנַארק
 ,טרירטסיגער ךעלריפסיוא ױזַא ָאד טרעוו טנעדיצניא רעקיזָאד רעד

 טשרעהַאב טָאה סָאװ טייקיטכיזצרוק יד ןפיײרגַאב זדנוא טזָאל רע תמחמ
 עטקירדעג וצ ןעגנואיצַאב ערעטעּפש עריא ןיא ךיוא ןָאינוי-רעצעז יד
 עשידיי סָאד ןעלצרָאװאוצנייא ןעוועג בירקמ ךיז ןבָאה סָאװ ,רעבעגסױרַא
 ,בושי ןשידיי רענַאקירעמַא ןיא טרָאװ

 טריפעגנייא ,1804 ןיא ,ןָאיני-רעצעזטפירש עשידיי יד טָאה ױזַא

 -ךָאװ רַאפ ךָאוו ַא רעלָאד ַא ןופ גנורעכעה ַא ,גָאט ןקידנוטש-טכַא םעד
 סקעז עקידרעירפ יד ןיא ןטסנידרַאפ ערעייז רעביא ,רעטעברַא-קיטש ןוא
 ןבָאה סרעצעזדןָאינוי עשטייד יד זיולב .גָאט ןקידנוטש 10 ַא רַאפ---רָאי
 .רעּפעש עטריזינַאגרָא ערעייז ןיא גָאט ַא העש טכַא טלָאמעד טעברַאעג
 טָאה ןעגנוטייצ יד ןיא וליפַא ןוא ,ןקורד עשילגנע רענַאקירעמַא יד ןיא

 ןריפוצנייא ןזיווַאב טשרע ןָאינוי לַאקיפַארגָאּפיט לַאנָאשענרעטניא יד
 ,רעטעּפש קילדנעצ רָאי ַא טימ גָאט ןקיהעשיטכַא םעד

 -וי רעצעזטפירש עשידיי יד טָאה 1894 ןיא : רעטרעוו ערעדנַא טימ

 עיצקודָארּפ-קורד עשידיי עמירָא יד זַא ,גנולעטש יד ןעמונעגנָא ןיוש ןָאינ
 ,טירט עטשרע עריא שיטקַאפ טלעטשעג טלָאמעד טָאה סָאװ ,עקירעמַא ןיא
 ,תואצוה-ןיול ןופ טסַאל ןרעסערג ליפ ַא ךיז ףיוא ןגָארט וצ הלוח טינ זיא

 ןזעװ-גַאלרַאפ סָאד ,עירטטודניא-קורד עטסכייר יד ןגָארטעג טָאה סע יו
 ןופ ,טנעדעצערּפ ַא ןרָאװעג זיא סָאד .עקירעמַא ץנַאג ןופ עסערּפ יד ןוא

 רעד זיב ןטָארטעגּפָא טינ זיא ןָאינוי-רעצעזטפירש עשידיי יד ןכלעוו
 ףוס ןיא טָאה "סקיס-גיב; יד ןעוו ,גירק-טלעוו ןטייווצ ןופ טייצ-הלהב
 לַאקָאל ןופ ןעיירעקורד יד ןיא יו ,ןעניול ערעכעה טריפעגנייא 5
 / סנָאינוי רעשידיי רעד ןופ גנורעדלימ עקיסעמסינטלעהרַאפ יד רָאנ ,3
 "קורד ןשידיי םעד ןפלעה וצ טעּפש וצ ןעמוקעג ןיוש זיא ןעגנוגנידַאב
 .ןזעוו

 "-ףןָא ײלרעלַא ןריפנייא םייב זַא ,ןרעוו טנכייצרַאפ ךיוא ,בגא ,ָאד לָאז
 ןקורד עשידיי ןיא ןעגנוגנידַאב-ןָאינוי ןרילָארטנָאק וצ סעיצַאלוגער עקיט
 ַאזַא .סָאמ יד טּפַאכעגרעביא ןטלעז טינ ןָאינוי-רעצעזטפירש יד טָאה
 ,ןידרָאג בקעי גוטַאמַארד רעד יװ ,טסילַאיצָאס ןוא טניירפ-רעטעברַא
 ,ןרָאי רע90 בייהנָא יד ןופ ,ןסעיּפ עטשרע ענייז ןופ ענייא ןיא ןיוש טָאה
 עלַא ףיוא טָאװ ,ןָאינוי רעד-טָא ןופ רעוט ַא ,"דלעה , סלַא טױיפעגסױרַא
 "? רשוי זיא ואוו, :רעמיטנגייא-קורד םעניילק ןעמירָא ןַא ןופ סעגַארפ
 רעד , עטעיּפ רעד ןיא רעטערטרַאפ-ןָאינוי רעד טָאה "?לכש זיא ואוו,
 : רעפטנע ןייא --- "קַאדזוה , רבח ,"עקירעמַא ןיא דיי רעשיסור

 2? עיצוטיטסנָאק ַא ֿבָאה ךיא זַא ,לכש רימ גיוט סָאוװע
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 ,ןרעװ טנכייצרַאפ ןָאינוי-רעצעזטפירש רעד תבוטל רעבָא ָאד ףרַאד

 ןרָאי רע90 ןוא רע80 יד ןופ רעמיטנגייא-סגנוטייצ עשידיי ערעכייד יד זַא

 ,טנידרַאפ טינ סרעצעז יד דצמ גנואיצַאב ערעדלימ ןייק אמתסמ ןבָאה

 -עגנָא ערעדנַא ןוא רעביירש ערעייז ןעלדנַאהַאב ןגעלפ ייז יו ,ןפוא רעד

 "עברַא עטריזינַאגרָא-טוג עקיצנייא יד ףיוא ןקריוו טזומעג טָאה ,עטלעטש

 םיתב-ילעב יד ןגעק ןדנעװנָא ןלָאז יז ,סרעצעז יד ,לובג רעייז ןיא רעט

 | .עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ חוכ ןצנַאג םעד

 רעייז ןבָאה סרָאטַאטַאולּפסקע ענעסיברַאפ עטלייצעג יד בילוצ רָאנ

 ינַא ןוא רעזנוצ םוקילא ,ר'מש יו רעביירש-רעקורד ענױזַא ןטילעג ליפ

 תונברק עניױזַא ןעוועג רשפא ייז ןענייז ,רעגייטש רעייז ףיוא סָאװ ,ערעד

 "עג זיא סע יװ ,טרָאװ ןשידיי ןשירענָאיּפ ןופ עגַאל רעטקירדעג רעד ןופ

 "יא ןכעלטפַאשלעזעג ריא בילוצ --- ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ , יד ןעוו

 ,םזילַאעד

 -"ץעז יד ןעגנורדעגניײרַא עסערּפ רעשידיי רעד ןיא טָאה 1898 ןיא

 ןָאינויי-רעצעזטפירש רעד רַאפ לַאנגיס ַא ןעוועג רעדיוו סָאד זיא .ןישַאמ

 "ריגעליווירּפ רָאנ זַא ,לָארטנָאק ןליטש ַא :ןטנעמַאלגער ייווצ ןריפוצנייא

 ; ןטעברַא ןענרעלסיוא ריא ףיוא ךיז ןלָאז ןָאינוי רעד ןופ רעדילגטימ עט

 יִצ יד ןיא סרעצעז-ןישַאמ עלַא רַאפ ,גָאט-סטעברַא ןקיהעש-ריפ ַא ןוא

 .ןעגנוט
 -וי לַאקיפַארגָאּפיט לַאנָאשענרעטניא רעד ןופ סרעצעז עשילגנע יד

 יד טָאה .סענישַאמ-ץעז יד ייב גָאט ַא העש טכַא טעברַאעג ןבָאה ןָאינ

 סרעצעז-ןישַאמ עשידיי עריא זַא ,ןסָאלשַאב ןָאינוי-רעצעזטפירש עשידיי

 טפלעה ףיוא טלייטעגנייא ,ןיול ךָאװ ַא רעלָאד 22 עבלעז יד ןגירק ןלָאז

 .גָאט ַא טעברַא העש 4 רַאפ ךָאװ ַא רעלָאד 11 וצ ---

 יז .גָאט ןקיהעש 4 םעד ןגעק טלעטשעג ךיז סנהָאזהרש יד ןבָאה

 ךיוא רעבָא ,רעסעב טינ ןעלדנַאהַאב יז לָאז ןָאינוי יד זַא טגנַאלרַאפ ןבָאה

 -ַאב ןָאינוי עשילגנע עטלצרָאװעגנייא רעמ ןוא ערעטלע יד יוװ ,רעגרע טינ

 ןיא טָאה "לַאנָאשענרעטניא , יד .סרעבעגסױרַא ערעכייר עריא טלדנַאה

 ןריפפיוא ךיז ןלָאז יז רעדילגטימ עשידיי עריא וצ ןזָאלעגרעביא לַאפ םעד

 ַא ןפורעגסױרַא ןבָאה סרעצעז עשידיי יד ןעוו .ןעײטשרַאפ ייז יו ױזַא

 ?לַאנָאשענרעטניא , יד טָאה ,"ןטעזַאג , יד ןוא "טַאלבעגַאט , ןיא קיירטס

 סָאװ ,ןכָאװ ןצרעפ עצנַאג יד ךרוד סטיפענעב-קיירטס טימ טציטשעג יז

 .טרעיודעג טָאה קיירטס רעד

 "וי רעד ייב ןיוש ןענייז ,רעטעלב-"לארשיילכ , יד ןגעק ףמַאק ןיא

 ,םיובנעגייפ ןימינב ןוא ץנַארק ּפיליפ יו טייל ענױזַא רשכ ןעוועג ןָאינ

 יײצ-רעטעברַא , רעד ןיא םיכוסכיס טַאהעג רעירפ ןבָאה ייז ןעמעוו טימ

 ןבירשעג קיסיילפ ןבָאה ,רעדיו ,רעביירש עדייב עקיזָאד יד ."גנוט

 ךרוד ןבעגעגסױרַא ןבָאה סרעצעז יד סָאװ ,"גנוטייצדןָאינוי, רעד רַאפ
 "נוא עטַאװירּפ ןגעק ףמַאק ַא ןיא .קײרטס-*טַאלבעגַאט , ןופ טייצ רעד
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 -ָאסבַא דימת ןָאינוי רעדעי רעביירש עשיטסילַאיצָאס ייב זיא רעמענרעט

 : ,טכערעג טול
 ןענואוועג סרעצעז יד ןופ זיא קיירטס רעד זַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד

 ,ןזעוו-קורד עשידיי סָאד ,ןעגנוטייצ עשידיי זַא ,ּפיצנירּפ רעד ,ןרָאװעג

 -סעפַאב 1945 ןופ ףוס ןזיב זיא --- ןטסַאל ערעווש ןגָארט ךיז ףיוא זומ

 עלעיציפָא ערעייז ייב ןבילבעג טינ רעצעז ןענייז גנַאל .ןרָאװעג טקיט

 עסערּפ עשידיי יד ןוא . . . טעברַא העש 4 רַאפ --- ךָאװ ַא רעלָאד 1

 ,טלָאצעג טָאה --
 "ייצ עשידיי ןיא סרעצעז יד ןיוש ןענייז ןרָאי רע90 יד ןופ ףוס םייב

 עתמא ןעוועג ןקורד עשידיי עטריזינָאינוי ערעדנַא יד ןיא ןוא ןעגנוט

 וצ ןגָארקעג סָאד ןבָאה סָאװ עטשרע יד .,"ןטַארקָאטסירַא-רעטעברַא;

 "םינלטב,, יד ,ךיז טייטשרַאפ ,ןעוועג ןענייז םינפוא ענעדיישרַאפ ףיוא ןליפ

 .רעביירש עשידיי יד ---

 עיסעּפָארּפ-רעביײרש רעשידיי א ןופ ןביוהנָא .2

 טרעדנוה םורַא ןעמונעג טָאה שילגנע ףיוא עסערּפ רענַאקירעמַא רעד

 "רעקורד ערעדנַא ןוא יירעצעז ןופ טלײטענּפָא ,יירעביירש זיב רָאי 50 טימ

 רע80 יד ןיא יװ טעּפש ױזַא ךָאנ ,עיסעּפָארּפ ַא ןרָאװעג זיא ,ןטעברַא

 -ילבוּפ ןוא ןטסילַאנרושז עטסרעמ יד ןענייז טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ ןרָאי

 -רעבירַא ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ ןעוועג עסערּפ רענַאקירעמַא רעד ןיא ןטסיצ

 ירעמַא רעד ןיא .יירעביירש וצ סערּפ-קורד ,ןטסַאקדץַאז ןופ ןעגנַאגעג

 -ָארּפ ןשרעביירש ןופ סעצָארּפ רעקיזָאד רעד טָאה עסערּפ רעשידיי רענַאק

 ,ןגָאז וצ ױזַא ,ךרדה-תציפק טַאהעג םזילַאנַאיסעפ
 יבצ יו ,רעביירש ענױזַא ןעוועג ןענייז ןרָאי-בייהנָא יד ןיא זיולב

 - ,ןרָאטקַאדער קיטייצכיילג ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןייטשמלהי .מ ןוא ינושרעג

 יייצ ,רעדילָאס רעקינייװ"רעמ ,רעטשרע רעד .סרעצעז ןוא רעביירש
 עשידיי, סנעמעוו ,יקטווָאלָאּפָאט ,מ רעקורד רעד ,רעבעגסיזרַא-טגנוט
 טַאהעג ןיֹוש טָאה ,רָאי ייווצ עגרַאק טריטסיזקע טָאה "גנוטייצ-טקלָאפ
 ןוא ןביירש ןעמעוו ייב ,ױדנַאל .נ רעביירש-טּפיוה ןוא רָאטקַאדער ַא רַאפ
 ַא ןעוועג זיא ,ןטעברַא-קורד רעדָא יירעצעז ןופ שימוצ ןָא ,ןריטקַאדער
 ןופ לַאפ רעד זיולב טנַאקַאב זיא ןרָאי רע80 יד ןופ ןטימ ןזיב .עיסעּפָארּפ
 -לעטע טריטקַאדער טָאה סָאװ ,סוקרַאמזעזוקרַאמ .ל .ש ,ליכשמ ןטייווצ ַא
 סָאװ ,טייצ רעד ןופ לייט ַא סנטסקינייװ ?עסערּפ עשיטילעַארזיא ,, סנָאז
 סיורג יוװ .קרָאי-וינ ןוא עגַאקיש ןיא טריטסיזקע טָאה גנוטייצ עקיזָאד יד
 רעשרעביײרש-רָאטקַאדער רעד רַאפ ןרַארָאנָאה ערעייז ןעוועג ןענייז סע
 סוקרַאמ סָאװ ,טקַאפ רעד גונעג רעבָא זיא סע .טנַאקַאב טינ זיא טעברא
 "על ַא ףיוא עלעטש עשרעביירש ןייז ןטיבעגסיוא טייקנדירפוצ טימ טָאה

 ,ןרָאי ענעי ןיא ,טָאה סָאװ ,הרות-דומלת רעגַאקיש ַא ןיא עלעטש-רערו
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 יד ןקיטכערַאב וצ ,תוריכש עקירעדינ רעייז ,אמתסמ ,טלָאצעג ךיוא
 "געלק רָאג ַא ןייז טזומעג טָאה רַארָאנָאה רעשרעביירש ןייז זַא ,הרעשה
 | .רעכעל

 קרָאי-ינ ןיוש טָאה ,קילדנעצרָאי םענעי ןופ ףוס ןזיב 1886 ןופ
 .בַא :ןלַאנָאיסעּפָארּפ עשרעביירש עטנַאקַאב עקידנגלָאפ יד טגָאמרַאפ
 -ילעז לצעג רָאסעּפָארּפ ,ןַאמגַאװ .י ,ץנימ .מ ,יקסוװַאלסָארב .בַא ,ןַאהַאק

 רעד וצ ןענייז 4 עטצעל יד .,ײלַאּפ .י ,םיובנענַאט ,א ,ץטַאק .מ ,ץיוװָאק
 רע90 יד ןופ לעווש ןפיוא טשרע ןענַאטשעגוצ אתורבח רעלענָאיסעּפָארּפ
 ןעוועג ,ץנימ ןוא יקסוװַאלסַארב ,ייווצ ןענייז עּפורג רעד-טָא ןופ .,ןרָאי
 -ַאק ,ייווצ ךָאנ ; ןטנעדוטס-ןיצידעמ בלַאה ,ןרָאטקַאדער-רעביירש בלַאה
 ןבָאה סָאװ ,רעטעברַאטימ עקידנסיורד ןעוועג ןענייז ,ןַאמגַאװ ןוא ןַאה
 ,םיױבנענַאט ,ץיװָאקילעז זיולב .רערעל-טַאווירּפ סלַא ןלענקוצ טזומעג
 ,הסנרּפ רעייז רַאפ יירעביירש טכַאמעג דלַאב ןבָאה ,יײלַאּפ ןַאהָאי ,ץטַאק .מ

 ןרָאי עטשרע יד ןעוועג זיא ןרַארָאנָאה ערעייז ןופ םענרַאפ רעד ךיוא רָאנ
 ,טמיטשַאבמוא רעייז ןוא רשייז

 סָאװ ,גנוטײצ-גָאט ַא ןעוועג ןיוש זיא ?טַאלבעגַאט עשידיי סָאד,
 ,"ןטעזַאג עשידיי, יד .ךָאװ ַא לָאמ ריפ סנטסקינייװ ןייגסױרַא טגעלפ
 ןייא ןענישרעד זיא ,ןבעגעגסױרַא טָאה החּפשמ עשירעגעלרַאפ יד סָאװ
 ןשיוװצ החּפשמ-ןהָאזהרש עקיבלעז יד טָאה םעד ץוח ַא .ךָאװ ַא לָאמ
 יז ,טַאקידניס"סגנוטייצ ַא ןלעטשפיוא טוואורּפעג ןיוש 1890 ןוא 89
 +טפטש ערעדנַא ןיא ןעמוקעגפיוא ןענייז סָאװ ,רעטעלב ןפױקּפָא טגעלפ
 ,עגַאקיש ןיא ,"רעירוק ןשידיי, טעד ןופ ןירעמיטנגייא יד ןעוועג זיא יז

 ,ןָאטסָאב ןוא עיפלעדַאליפ ןיא ,אפוג קרָאי-וינ ןיא ךעלטעלב לָאצ ַא ץוח ַא

 רעייז ןיא טַאהעג סנהָאזהרש יד ןבָאה ,טנַאקַאב זיא סע ליפיוו ףיוא רָאנ
 ןענייז ייז ןופ ,רעביירש עטלייצעג ןרָאי רע90 יד ןופ בייהנָא ןזיב טסניד
 "עג ךָאנ עגַאקיש ןיא ווָאקטָאלָאז ןָאעל ןוא קרָאי-וינ ןיא ןייטשמלהי .מ

 ,סרעצעז-בלַאה ,רעביירש-בלַאה ןעוו

 ,"טייהרהאוו  רעשיטסיכרַאנַא רעד ןופ גנודנירג רעד טימ טשרע
 ישיירפ , רעשיטסיכרַאנַא רעד ,"גנוטייצ-ױעטעברַא , רעשיטסילַאיצָאס רעד
 -עגוצ זיא ,1890 ןופ רעמוז ןזיב ,1889 דעמוז ןופ ,"עמיטש רעטעברַא
 ףלענָאיסעפָארּפ ןרָאװעג ןכיג ןיא ןענייז סָאװ ,רעביירש לָאצ ַא ךָאנ ןעמוק
 פיליפ ןוא ַאפפַאי .י ןענייז ענעמוקעגוצ עיינ יד ןשיווצ .,ןטסילַאנרושז
 ןעמענרַאפ וצ ןָאדנָאל ןופ הליחתכל וצרעהַא ןרָאװעג טכַארבעג ,ץנַארק

 ,סעלעטש עשרעביײרש-שירָאטקַאדער
 'החּפשמ עשרעביירש עשידיי עגיה יד זיא ןרָאי רע90 יד ןופ ךשמ ןיא

 טכַארבעגרעבירַא טָאה גנוגעווַאב עלַאקידַאר יד ,ןווייה ףיוא יוװ ןסקאוועג
 -נײרַא ,ערעדנַא עכעלטע ןוא ןיקסוועשטניוו סירָאמ ,ןעמיובנגייפ .ב רעהַא
 'ףיוא ןעמוקעג קרָאי-וינ ןייק ךיוא זיא רעכלעוו ,ןיקסניּפ דוד טנכערעג
 ליפ .ןרָאי רע90 יד ןופ ףוס םייב "טַאלב-דנעבַא , ןופ גנודַאלנייא רעד

 ּעשידיי ןוא ,שידיי וצ רעבירַא ָאד ןענייז סָאװ ,רעביירש עשיאיירבעה רעמ
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 םענעי ןיא ןבָאה ,רעביירש עשידיי ןרָאװעג ָאד ןענייז סָאװ ,ןטנעגילעטניא

 טָאה םָארטשרעדנַאװ רעד .קרָאי-װינ ןייק טרירגימיא קילדנעצ-רָאי
 ,8 ,ר'מש יװ ןטײהטמירַאב עניױזַא טכַארבעג וצרעהַא ערעדנַא ןשיווצ
 ענעביוהעג טימ ערעדנַא ךָאנ ןוא (ָאדיוג) ןירָאג .י ,ןידרָאג בקעי ,יקצילָאד
 .עּפָאריײא ןיא סעיצַאטוּפער עשרעביירש

 ןַא ןענופעג ָאד טָאה החּפשמ-רעביירש עקידנסקַאװ-רדסכ עקיזָאד יד
 םעד ,"טַאלבעגַאט , סָאד יװ ,ןעגנוטייצ-גָאט יד םורַא ןוא ןיא טלַאהנָא

 ,"ןטעזַאגג -- רעטעלבנכָאװ יד :;'?טַאלבידנעבַא  סָאד ,"דלָארעה,
 יד םורַא ,,רקיע רעד ,רעבָא ,"גנוטייצ-רעטעברַא, ,"טַאקָאװדַא-סקלָאפ;
 -יא רַאפ ךעלכיב-ןרעל-טסבלעז ןופ רעבעגסױרַא ןוא רעגעלרַאפױטפעה
 ךיג ךיז ןענרעלוצסיוא םינלעב עקרַאטש ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןטנַארגימ
 .ךַארּפש-דנַאל יד

 "ידיי רעד ןיא ןטסנידרַאפ ןוא ןרָארָאנָאה ןגעוו ןרעפיצ עיונעג ןייק

 ץרּפ ,ל .י ןופ גנודנירג רעד זיב ,עקירעמַא ןיא עיסעפָארּפ-רעביירש דעשי
 טריטסיזקע סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא-רעביירש עלענָאיסעּפָארּפ יד ,ןייארַאפ
 ףוס ןזיב ,ןעניפעג טינ ןפוא-םושב ןעמ ןעק ,1918 טניז ןכָארברעטנואמוא
 זיא-סעדיוו טנדרָאעגניײא ךיז רעביירש רעדעי טָאה גירק-טלעוו ןטצעל ןופ
 םיכוסכיס ןעמוקעגרָאפ ןענייז טפָא רעייז .סיזַאב ןלעודיווידניא ןַא ףיוא
 סקיירטס ןייק טלעפעג טינ ןבָאה סע .,רעגעלרַאפ ןוא רעביירש ןשיווצ

 -עג טכַאמעג וליפַא ןענייז סע .רעבעגסױרַא ערעדנַא ןוא ןעגנוטייצ ןגעק
 ,סעיצַאזינַאגרָא-רעביײרש עשידיי יד ןקינייארַאפ וצ ןוואורּפ עכעלטע ןרָאװ
 "גיא עשימָאנָאקע ערעייז ןצישַאב וצ ןוא עיסעפָארּפ רעייז ןביוה וצ ידכב
 ץרּפ .ל .י ןופ ןעמוקפיוא ןרַאפ רָאי קיסיירד ַא ןופ ךשמ ןיא ,ןסערעט
 "עג רעטעּפש ןוא ןרָאי רע90 יד ךרוד רעבָא טָאה ללכ ךרדב ,ןייארַאפ
 -יצ יד ןיא רעטעברַאטימ טייחרעמ עטסערג יד זַא ,ריפנייא רעד ןטלָאג
 -סױרַא ערעדנַא ןוא רעגעלרַאפ-ןטפעה וצ רעלעטשוצ-ףָאטש יד ,ןעגנוט:
 ןוא ןטלַאהעג ערעייז ןגעלָאק ערעייז ןופ דוסב ןטלַאהעג ןבָאה רעבעג

 ,ןרַארָאנָאה
 ערעדנַא ןוא ןטסילַאיצָאס סָאװ ,ןטפירשטייצ ןוא ןעגנוטייצ יד ןיא

 -יױש עלעיציּפָא ןענייז ,ןבעגעגסיױרַא ןבָאה סעּפורג-סגנוגעוװַאב עלַאקידַאד
 סעיצַאזינַאגרָא עשלהק יװ .טנַאקַאב ךעלטנפע ןעוועג תוריכש עשרעב
 -ָאטָארּפ ערעייז ןוא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ טפָא ןסולשַאב ערעייז ןענייז
 ,לשמל ,ןעמ טסייוו וזַא .םוטנגייא ךעלטנפע ןעוועג טעמכ ןענייז ןלָאק

 ןופ ,ץנַארק פיליפ ,רָאטקַאדער ריא רַאפ טָאה ?גנוטייצ-רעטעברַא ,, יד זַא
 רַאפ .ךָאוו ַא .לָאד 12 ןופ טלַאהעג ַא טמיטשַאב טַאהעג ,ןָא 1890 בײהנָא
 ןוא רעטעברַאטימ םעד רַאפ יוװ ,ןַאהַאק .בַא ,רעטעברַאטימ ןטסטנעָאנ םעד
 ןעניול ןרָאװעג טמיטשַאב ןענייז ,(טיווקליה) ץיוװָאקליה .מ רעטלַאוװרַאפ

 ןעוועג ןענייז ןעגנומיטשַאב עקיזָאד יד רָאנ .ךעלטנכעוו רעלָאד 10 ןופ-

 יז ןופ רענייק טָאה שיטקַאפ ,ןסולשַאב עטרילָאקָאטָארּפ יו רעמ טשינ:
 ןוא ןכָאװ ןעװעג ןענייז סע .רַארָאנָאה ןלופ םעד דימת ןגָארקעג טינ
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 "דנעבַא , ערעטעּפש סָאד וליפַא ןוא ,"גנוטייצ-רעטעברַא , יד ןעוו ,םישדח -
 ַא וליפַא רעטעברַאטימ עריא ןלָאצ וצ טלעפרַאפ ןצנַאגניא טָאה ,?טַאלב
 זיא ןעגנוטייצ יד ןופ הסנכה עמירָא יד לייוו ,ןטלַאהעג ערעייז ןופ קלח
 .ןרָאװעג ןּפמורשעגנייא

 ןרָאטקַאדער עריא ןיוש טָאה ,לשמל ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ , יד
 טינ רעבָא .ךָאװ ַא רעלָאד 6 ןוא 8 זיולב ןופ ןטלַאהעג עלעיציפָא טלָאצעג
 -".ש .א .פ, ערעדנַא רעדָא ןָאסירעמ .א .י ,ץטַאק .מ ,טַאטשלעדע דוד
 סָאד .טלַאהעג ןקיטשינ םעד-טָא ךעלטקניּפ ןגָארקעג ןבָאה ןרָאטקַאדער
 טייטשרַאפ .בוח-לעב רערעווש ַא ןבילבעג רָאטקַאדער ןדעי זיא טַאלב
 רעשיטסיכרַאנַא רעד ייב ,"טפנוקוצ , רעשיטסילַאיצָאס רעד ייב זַא ךיז
 יד זיא ,ןלַאנרושז עלַאקידַאר ערעדנַא עלַא ייב יװ ,?טפַאשלעזעג עיירפ ,
 ערעייז ןיא יו רעסעב ןעוועג טינ רעביירש רַאפ רַארָאנָאה עגונב עגַאל

 ,ןעגנוטייצ
 *דלָארעה, ןוא גנוטייצ-סקלָאפ, ןופ רעבעגסױרַא רעד ,ץנימ לקיימ

 טלָאצעג ןרָאי רע90 יד ןופ ןטימ ןיא רעטעברַאטימ עקידנעטש ענייז טָאה
 אנקמ טפָא ןגעלפ רעביירש "עכעלרעגריב , ענױזַא .ךָאװ ַא רעלָאד 10 וצ
 ,"סטרעוורָאפ , ןופ רעטעּפש ןוא "טַאלבידנעבַא , ןופ רעטעברַאטימ יד ןייז
 ,לרעפניפ ַא ןענידרַאפ וצ לָאמ ַא סנַאש ַא שטָאכ ןבָאה ענעי סָאװ רַאפרעד
 "ףכעלרעגריב , יד ,ייז תעב ,עיצקעל ַא ןופ לרענעצ ןצנַאג ַא שזַא יצ
 -ייצ רעייז ךרוד ןבָאה טנעקעג טינ תוסנכה עקיטייז עניױזַא ןבָאה ,רעביירש
 ןטלעז טינ טגעלפ סָאװ ,יקסנַאקוב .מ ,רָאטקַאדער סצנימ .,טעברַא-סגנוט
 ןרָאי רע90 יד ןופ ףוס םייב טָאה ,ןעגנוטייצ ענייז ןופ טפלעה ַא ןליפסיוא

 רַאפ .ךָאװ ַא רעלָאד 28 עצנַאג ןופ טלַאהעג ַא וצ טנידרעד טַאהעג ךיז
 -ייב ןופ רעכיב-סטפעשעג יד ןריפ טזומעג ךיוא רע טָאה ןיזל ןקיזָאד םעד

 , .ןעגנוטייצ עד

 ןעוועג ןרָאי רע90 יד ןיא ןיוש זיא סָאװ ,"טַאלבעגַאט עשידיי סָאד ,
 "יירש לָאצ עשּפיה ַא ךיז םורַא ןבײלקמורַא ןביוהעגנָא טָאה ,ךייר-ןייטש
 ןופ בייהנָא ןיא ןעוועג טינ עיצקַאדער רעד ןיא זיא גנונעדרָא ןייק .רעב
 "ער רעד לעמרָאפ ןעוועג זיא ץיװָאקילעז ליצעג ןעוו ,קילדנעצ-רָאי םענעי
 יילַאּפ ןַאהָאי ןעוו ,רעטעּפש ךיוא סָאמ רעסיורג ַא וצ זיב ןוא ,רָאטקַאד
 טַאהעג רָאנ טָאה סָאװ רעביירש יד ןופ רע .רָאטקַאדער ןרָאװעג זיא
 קידנעטש זיא סע ואוו ,עיצקַאדער ןיא טייצ ליפ ןעגנערברַאפ וצ דלודעג

 סלַא ןּפוטשנײרַא טנעקעג טייצ רעד טימ ךיז טָאה ,לדירַאי ַא ןענַאטשעג

 םורַא זיב "טַאלבעגַאט , ןיא רעביירש ןופ ןיול רעד רָאנ .רעטעברַאטימ
 .ךָאװ ַא רעלָאד 10 םורַא ןעוועג זיא 0

 ר'מש :ןזײרּפ ענעדײשרַאפ ערעייז טַאהעג ןבָאה רעבײרשדןענַאמָאר
 ,טרעפייז .מ ;ןעגנוצעזרָאפ סקעז רַאפ ךָאװ ַא רעלָאד 19 ןגירק טגעלפ
 בושח רעטסערג רעד .רעקינייוו ךָאנ ,ערעדנַא .רעלָאד 8 יו רעמ טינ ---
 ךיא ןרָאי רע90 יד ןופ ףוס ןזיב טָאה ,ץיװָאקילעז ליצעג ,עיצקַאדער ןיא
 רָאטקַאדער רעד  .ךָאװ ַא רעלָאד 18 יו רעמ טנידרַאפ טינ "טַאלבעגַאט ,
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 "רעד ןייז ןפױקּפָא טזומעג ןבָאה סנהָאזהרש יד סָאװ ,ײלַאּפ ןַאהָאי ,אפוג
 ןגירקוצניירַא םיא ידכ ,ףתוש ןטימ םיא ןופ,"רעטכעוו-סקלָאפ /, ןכיירגלָאפ
 ןכעלגינעק םעד ןעמוקַאב טָאה ,"טַאלבעגַאט , ןופ ףעש-עיצקַאדער סלַא

 -טָא רַאפ .טקַארטנָאק ַא ףיוא ,ךָאװ ַא רעלָאד 80 עצנַאג ןופ טלַאהעג
 רעד ןופ בצמ םעד וצ "טָאלבעגַאט , סָאד ןביוהרעד רע טָאה ןיול םעד
 "רעה ךָאנ ,עקירעמַא ןיא גנוטייצ רעקיכַארּפש-דמערפ רעטסכייר רעטייווצ
 ,?גנוטײצסטַאטש , רעשטייד סרעדיר ןַאמ

 -עגסיוא טכַאמעג גנַאל ןרָאי ןבָאה סָאװ ,רעגעלרַאפ-ןטפעה יד ייב
 עשרעביירש רַאפ סיזַאב ַאזַא טלעטשעגנייא ןעוועג זיא ,ןטפעשעג עטנכייצ
 : ןרַארָאנָאה

 "עג טָאה ,עירטסודניא-ןטפעה רעד ןופ רעטסיימ רעד ,םיױבנענַאט .א
 ןופ ןגיוב-קורד ַא ןעמונרַאפ טָאה סָאװ ,טפעה ַא רַאפ רעלָאד 8 וצ ןגָארק
 -עגסיוארָאפ םיא זיא עיצַאטוּפער ןייז סָאװ ,רימש ;ןטייז 16 עסיורג
 ַא ןופ טּפירקסונַאמ ןרַאפ רעלָאד 12 ןגָארקעג טָאה ,עּפָאריײא ןופ ןפָאל
 סָאװ ,רעביירש רעשיאיירבעה ַא ,שטיװָאניבַאר קחצי :טפעה ןגיוביקורד
 ,סרעלעטשוצ-ןטפעה עטסקנילפ יד ןופ רענייא ןרָאװעג קרָאידוינ ןיא זיא
 רעד ,טרעפייז .מ : ןגיוב-קורד ַא רעלָאד 6 טימ טנגונַאב ןיוש ךיז טָאה
 ןוא ?עלעניגירָא , ףיוא ,ןר'מש ךָאנ ,טנַארעפיל-דנוש רעטסיימ רעטייווצ
 ,יקצילָאד ,מ ,מ :ןגיוב ַא רעלָאד 8 ןגירק טגעלפ ןענַאמָאר *עטעברַאַאב;
 -עג םיא טָאה ןָאדרָאג .ל .י רעטכיד רעשיאיירבעה רעסיורג רעד סָאװ
 םוצ טרעהעג ָאד ןיוש טָאה ,שיאיירבעה ןיא רעדיל ענייז רַאפ טניורק
 ןגעלפ סָאװ ,ןטנַארעּפילןטפעה עטושּפ ץוט ןבלַאה ןכעלנייוועג
 רעדנַאסקעלַא .,טפעה ןגיוב-קורד ַא רַאפ טלָאצעג רעלָאד 4 וצ ןגירק
 ,רעמ טינ .,ןגָארקעג טינ טפעה ַא רעלָאד 4 יו רעמ ךיוא טָאה יװַאקרַאה
 טָאה ,ץיװָארָאטנַאק דנומגיז ,רעגעלרַאפ-ןטפעה רעטסקיבעגיײירפ רעד סָאװ
 -רעטסומ סיװַאקרַאה ןבעגעגסױורַא טָאה ןוא ןָאטעג בילוצ רַאפרעד םיא
 טוג ףיוא ךוב ןצנַאג ַא ןיא *?טָאכיק ןָאד , 'סעטנַאװרעס ןופ גנוצעזרעביא
 טגיילעגוצ ךוב םוצ עקַאט --- טָאה ןוא ,דנַאבניײא םענייפ ַא טימ ריּפַאּפ
 ,טלעג

 ךיוא ןטלַאהעג גנערטש ךיז סרעגעלרַאפ-ןטפעה עלַא טינ ןבָאה בגא
 רעבעגסױרַא ןַא טגעלפ טפָא .ןרַארָאנָאה ןופ דרַאדנַאטס םעדי-טָא ייב
 ַא ןופ לָאמ ַא טימ ןטפעה קילדנעצ רָאּפ ַא ןופ טּפירקסונַאמ ַא ןפוקּפָא
 -רעד ,"האיצמ , ַא ןעלדנַאהניא טזומעג רע טָאה לַאפ ַאזַא ןיא .רעביירש

 ַא טימ "עמוס עסיורג , ַא טלָאצעגסיױא רעביירש םעד טָאה רע סָאװ רַאפ
 : .לָאמ

 ןופ ,שילגנע ןוא שידיי ןופ ךעלכיב ןרעל-טסבלעז ןופ סרעסַאפרַאפ

 רעגרע ךָאנ ןבָאה ,ןענידרַאפ טוג רעייז ןגעלפ רעגעלרַאפ יד ימ סנעמעוו
 "עג ןענייז רעכיב-ןרעל ערעייז סָאװ ,ץנַארק ןוא יװַאקרַאה .ןטינשעגּפָא
 -ףרָאדנעלָא , עשילגנע-שטייד ערעלוּפָאּפ יד ןופ טירטסופ יד ןיא ןעגנַאג
 .שוביש ַא רַאפ ןפיוקרַאפ טפָא ןטּפירקסונַאמ ערעייז ןגעלפ ,"ןדָאטעמ
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 רעד ןופ טייצ רעד רַאפ ןיול-ןכָאוו ַא ןגירק ייז ןגעלפ לַאפ ןטסעב ןיא

 סיװַאקרַאה טימ לַאפ רעד טנַאקַאב זיא ױזַא .ךעלכיב ענױזַא ףיוא טעברַא
 "ןרעל רענעגייא ןייז טיול טסַאפרַאפ טָאה רע סָאװ ,לכיב-ןרעל ןטסעב

 -נגייא ךיז רע טָאה טעברַא רענעי וצ .ספרָאדנעלָא טיול טינ ןוא עדָאטעמ

 טּפירקסונַאמ םעד ןבײרשנָא ןופ טעברַא עשיזיפ יד ,ןרָאי טיירגעג ךעלט
 ןוא גָאט ךרוד ,ןכָאװ ףניפ ןופ ךשמ ןיא ,טפַאהרעביפ ןָאטעגּפָא רע טָאה
 -ַאס בקעי ,רעגעלרַאפ ןופ רע טָאה ןכָאװ ףניפ ענעי רַאֿפ .טכַאנ ךרוד
 ןעוו ןוא .ךָאוװ ַא רעלָאד 15 וצ ,רַארָאנָאה רעלָאד 79 ןגָארקעג ,ןייטשריפ

 "טע ןופ רעלָאד טנזיוט קיסיירד טריטיפָארּפ ךוב ןופ טָאה ןייטשריּפַאס
 ,זיולב רָאי 1 ןופ ךשמ ןיא ןעגנַאגעצ ךיז ןענייז סָאװ ,סעגַאלפיוא עכעל
 ןיװַאקרַאה ןקיטיגרַאפ וצ קיטיונ רַאפ ןענופעג טינ ,ןײטשריפַאס ,רע טָאה
 .רעלָאד ןקירעביא ןַא טימ וליפַא -

 טפַארק-ףיוק ערעסערג ַא ךרע ןַא טינ טַאהעג טָאה רעלָאד רעד ,תמא
 "עזדנוא ןיא יו ,1900 זיב 1890 ןופ קילדנעצ-רָאי ןצנַאג ןופ ךשמ ןיא

 ןשידיי ןשיטנַארגימיא ןופ ןעגנורעדָאפ-הָאצוה יד ןענייז ךיוא .,ןטייצ ער
 ןעמ טָאה טלָאמעד רעלָאד ןטימ זַא ,רעקירעדינ ליפיוזַא ףיוא ןעוועג:םלוע

 ,1949 ןיא רעלָאד יירד טימ ,ךרע ןַא ,יוװ רעגרע טינ ןעמוקסיוא טנעקעג
 ַא רעלָאד 20 ןופ טנעלַאוװיװקע ןַא וליּפַא ןופ הסנכה ערעכיזמוא ןַא רָאנ
 םיוק ךיוא זיא ,1945 ןופ הגרדמ-סנבעל רעד טיול ,החּפשמ ַא רַאפ ךָאװ
 -יירש "עטסכעלגעמרַאפ , יד עקַאט ןענייז .תוקחד ןופ ןבעל ַא רַאפ גונעג
 םיובנענַאט ,רימש : עטסוװיטקודָארּפ יד רָאנ ןעוועג טייצ רענעי ןופ רעב
 ךָאװ ַא ןטפעה ייווצ וצ ןריצודָארּפ טנעקעג ןבָאה ייז .רָאּפ ַא ךָאנ ןוא
 רעקיבלעז רעד ןיא ןלעטשוצ ץוח ַא ,סרעגעלרַאפ-ןטפעה ערעדנוזַאב רַאפ
 .ןעגנוטייצ-גָאט יד 'וצ ,ייווצ וליפַא יצ ,ןַאמָאר ַא טייצ

 רעייז ןופ טלמוטעצ גונעג ןעוועג ןענייז ?סרעניּפש-דלָאג , ענױזַא
 ןטּפירקסונַאמ-סגנוצעזרָאפ יד ןטייברַאפ ייז ןגעלפ ןטלעז טינ .טעברַא

 ןטפעה ןופ סרענעײל עקידנעטש יד .רעמענּפָא ערעדנוזַאב ערעייז ןופ
 ַא ןיא ןעגנירּפשוצנײרַא ןעמוקסיוא טפָא טגעלפ ןענַאמָאר-סגנוטייצ ןוא
 !ןעזעג טינ ביײהנָא םעד רָאג ןבָאה ייז ןכלעוו ןופ ,ןַאמָאד ַא ןופ גנוצעזרָאפ
 "ישט ןסַאמ ןבילקעגנָא ןבָאה רענעייל ןוא ןרָאטקערָאק ,רעצעז ערעטלע
 .סרעטנָאלּפ "עשירַארעטיל,, ענעי ןופ ןטָאדקענַא עװַאק

 -עלרַאפ רעטסקיבעגיירפ רעד ןעוו סָאװ ,טינ שודיח ןייק ןיוש זיא
 -שדוח םענייפ ןייז ןבעגסױרַא ןעמונעג ךיז טָאה ,ץיװָארָאטנַאק .ז ,רעג
 -ָאה רעד זיא ,ןרָאי רע90 יד ןופ ףוס םייב ,"טסייג רעיינ רעד, לַאנרושז
 טַארעטיל ןטסבושח םעד ,יװַאקרַאה רעדנַאסקעלַא רָאטקַאדער ןופ רַארָאנ
 ןרַארָאנָאה יד .רעמונ ַא רעלָאד 80 ןצנַאגניא ןעוועג ,טייצ רענעי ןופ
 ןופ עמוס יד ןגיטשעגרעבירא טינ לָאמנייק ןבָאה רעטעברַאטימ ענַיז ןופ
 רעדָא ןשיטסירטעלעב ,ןשיטסיצילבוּפ ןטסערג םעד רַאפ רעלָאד ףניפ
 ,רעמונ ןייא ןיא גָארטיײב ןשירעטכיד

 עקידנסיוומוא רָאנ טינ זַא ,ןענעכייצרַאפ וצ געוו ןסיוא טינ זיא ךיוא
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 ןופ רעביירש יד ןטכַארטַאב טפָא ןגעלפ ןלַאקידַאר יד ייב ןשטנעמ-ןומה
 -ָאד 10 וצ וליפַא ןוא 12 וצ ןגירק טפרַאדעג ןבָאה סָאװ ,ןעגנוטייצ ערעייז
 -ַאײצָאס-בָאזשזד , יװ ,ןטעברַא עשיטסילַאנרושז ערעייז רַאפ ךָאװ ַא רעל
 ַא ןײלַא ,יקסוועשטניוו סירָאמ זַא ,לשמל ,טנַאקַאב זיא סע ."ןטסיל
 ייב רעטלַאהכוב טרעּפסקע סלַא טנידרַאפ טוג דימת טָאה סָאװ ,שטנעמ
 -וצנָא ןָאטעילעפ ןשימעלָאּפ ַא ןיא ,טמעשעג טינ ךיז טָאה ,טעמריפ עסיורג

 ןופ רָאטקַאדער רעד ,ץנַארק פיליפ רענגעקדןעיידיא ןייז זַא ,ןעקניוו

 רעשיטסיכרַאנַא ןַא ,קרָאי-וינ ןיא ךיוב ןייז רָאנ טָאה "טָאלב-דנעבַא
 ןופ רעטייל ןפיוא ןגייטש ןעמונעג ןיילַא ןכיג ןיא רָאג טָאה סָאװ ,רעוט

 -ער-" ש .א .פ, ןופ טקזוחענּפָא ןרָאי ענעי ןיא טָאה ,גלָאפרעד ןשירחוס
 בוח ןופ לייט ַא שטָאכ טנָאמעג טָאה רע ןעוו ,ןָאסירעמ .מ .י רָאטקַאד
 טלעג סָאד טלָאװ ןָאסירעמ ,רשאב .,טלַאהעג ןקיכָאװ ַא רעלָאד 6 ןייז ףיוא

 טָאה רע ואוו ,טעטיסרעווינוא ןיא דומיל"רכש ןלָאצנייא ףיוא טצונרַאפ
 ,ןיצידעמ טרידוטש

 אמוג ייז סָאװ ,טייל עגנוי שכעלרעגריב עשיליכשמ-בלַאה יד ךיוא
 םוצ יו ךיז ןענעדרָאוצנייא ףיוא טייצ רעייז טצונעגסיוא שיגרענע ןבָאה
 רעביירש ערעייז טכַארטַאב ןבָאה ,סעיסעּפָארּפ ןוא ןטפעשעג ןיא ןטסעכ
 רעייז ייב "טייקכעלברעטשמוא , ןָא ןביילק ייז יא :"ןזָאה עכעלקילג , יו

 -רָאג עטלייצעג יד ."הסנרּפ , עגנירג ַאזַא ךָאנ ןבָאה ייז יא ,עיסעפָארּפ
 רעקידנענעייל-שידיי רעד ןיא ןרָאי רע90 יד ןופ "ןטָאנעצעמ , עכייר
 ייירש עטנַאקַאב ערעייז ףיוא טקוקעג ןכָאה ,רעדיוו ,עקירעמַא ןיא הביבס
 -רעכעל , ףיוא יוװ ,הבוט ַא ךָאנ ייז וצ ןעמוקנָא לָאמַא ןגעלפ סָאװ ,דעב
 .ןליּפנָא טינ לָאמ ןייק ןיוש טעוװ'מ סָאװ ,"קעז עקיד

 רעייז טכַאמעג קרָאי-ינ ןיא רעביירש עשידיי ןבָאה רַאפרעד רשפא
 -רֶא וצ (1889 רעבָאטקָא ןט25 םעד) וואורּפ םענעבעגעגנייא-טינ ןטשרע
 -רעד טלָאזעג טָאה סָאװ ,"בולק עסערּפ ןָאגרַאשז רעקרָאיד-וינ , ַא ןריזינַאג
 -סייג ןיא רוטַארעטיל רעשינָאגרַאשז רעד גנורעסעבסיוא .א,/ ןכיירג
 גנוציטשרעטנוא שקיטייזנגעק .ב :םרָאפ רערעסיוא ןוא גנואיצַאב רעקיט
 רעמ ."עכַאז רעלעירעטַאמ ןוא רעקיטסייג ןיא ןטַארעטיל-ןָאגרַאשז יד ןופ
 ,"לָאה קיֿפיסַאּפ , ןיא גנולמַאזרַאפ רעקיצנייא רענעי ןופ טכירַאב ַא יו
 "זיוה , גנוטייצ רעקידטלָאמעד ַא ןופ רעמונ ַא ןיא ןענישרעד זיא סָאװ
 ,ןבילבעג טינ רוּפש ןייק וואורּפ-ריזינַאגרָא םענעי ןופ זיא ,"דניירפ

 ןקינײרַאפ טנעקעג טינ טלָאמעד ןעמ טָאה גנַאל ףיוא זַא ,סיוא טזייוו
 ןיא םגה ,"קרָאי-וינ ןיא רעביירש-ןָאגרַאשז עגיהעפ עטנעקרענָא , עלַא
 רימ ןעניפעג ןייארַאפ םענעי ןופ ןרָאטַאיציניא ןופ לטעצ ןכעלטנפערַאפ
 ,יעיוו ,עיסעפָארּפ-רעביירש רעד ןיא םיבשות עטעּפש ענױזַא ןופ ןעמענ יד
 "טע ךָאנ ןוא ?יײלַאּפ ןַאהָאי ,דלעפנעזָאר סירָאמ ,רעקעהטָאּפַא .ד ,עפפַאי
 "רַאפ ,רעטכיד ,רעטעברַאטימ ,ןרָאטקַאדער , עלַא וצ ףור רעייז .עכעל
 ןּפַאנק ַא טַאהעג טָאה רעטייוו ױזַא ןוא "עקיטש עשיטַאמַארד ןופ רעסַאפ

 ,גלָאפרעד
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 טייצ ןיא ,עסערּפ רעשידיי רעד ןופ גייטשפיוא ןופ טייצ ןיא דָארג
 "רַאפױטפעה ןופ ילברעדנַאנופ ןופ ןוא ןעגנוטייצ-גָאט ןופ ילבפיוא ןופ
 קרַאטש וצ ןעוועג ןזיירק עלַאקידַאר יד ןופ רעביירש יד ןענייז ,יירעגעל
 "ריב ענעפורעג-יױזַא יד .םיכוסכיס עכעלרעניא ערעייז טימ ןעמונרַאפ
 ןעוועג ךיוא ןענייז ןטנַארעפיל-טפעה ןוא רעביירש-סגנוטייצ עכעלרעג
 -עביא-טינ יד ןיא ןוא הסנרּפ רעיינ רעקילעזמירָא רעייז ןיא ןָאטרַאפ וצ
 טלעפרַאפ ייז טָאה ,גנוטייצ ףיוא גנוטייצ ןופ ןלַאפנָא ענעביוהעג סקיר

 ןשידיי ןופ תובישח רעד רַאפ סעקידתושממ סעּפע ןָאט וצ טומ ןוא חוכ
 -עג טָאה סע .ןסערעטניא עשימָאנָאקע ערעייז ןופ ץוש ןרַאפ יו ,טרָאװ
 -ַאפעגכרוד טימ גנורַאפרעד רערעווש ןופ רָאי קיסיירד ערעסָאװ ַא ןעמונ
 -רַאפ קרַאטש ,ןעמוקעגפיוא זיא ןייארַאפ ץרּפ .ל .י רעד זיב ,ןפמַאק ענעל
 בצמ ןשימָאנָאקע םעד ןבייה וצ יו ,רעמ סעּפע ןכיירגרעד וצ ,טקיטעּפש
 .רעביירש-סגנוטייצ עשידיי יד ןופ

 ןיא ךעלמילב-תורקפה ןוא גלָאפרעד 3
 רעטעלב עשידיי-שינַאקירעמַא

 -ץגרעביא קרָאי-וינ טָאה טרעדונהרָאי ןט20 ביײהנָא ןזיב 1895 ןופ
 "ןלעגע רענַאקירעמַא ןופ עטכישעג רעד ןיא דָאירעּפ ןטסגרע םעד טבעל

 ,ןרָאײײטרַאזַא סטסריוה ףלָאדנַאר םַאיליװ ןעוועג ןענייז סָאד ,םזילַאנרושז -
 -עיצַאזנעס עקידרעירפ עלַא ןגײטשוצרעבירַא ןטסָאמרַאפ ךיז טָאה רע ןעוו
 "וטש ןשיטילָאּפ םעד ;"דלָארעה , ןופ ,טענעב ןרעגניי םעד : סרעכַאמ
 "דלריָאװ , ,ןעגנוטייצ-גָאט עדייב ןופ ,רעצילוּפ ףעזָאי ,טנַאקירבַאפ-םער
 "אד סלרַאשט טסילַאנָאיצַאזנעס-רעטסיימ םעד :;"דלריָאװ גנינוויא , ןוא
 "נַא יד ןיא סרעמירקכָאנ ערעייז ןופ עכעלטע ץוח ַא ,"ןָאס , רעד ןופ ,אנ
 ,ןילקורב ןוא קרָאי-וינ ןופ ןעגנוטייצ ערעד

 ,ןייבסירב רוטרַא ,רָאטקַאדער-טימ ןטסקנילפ סרעצילוּפ טּפַאכעגסיױא
 ןקיפיפ ַא טימ ,טסריוה רעזעיציבמַא רעד טָאה ,רעפלעהסיורַא ןייז רַאפ
 ןףענעק "יז סָאװ ןזייו ןעמונעג ,עדנַאמָאק סנייבסירב רעטנוא בַאטש
 רַאפ גנוטייצ ַא , :ָאטָאמ יד "לַאנריָאשזד גנינוויא , ןפיוא טלעטשעגקעװַא
 ןבָארגסיױא ןבױהעגנָא טַארַאּפַא-טסריױה רעד טָאה ,"ןעקנעד סָאװ ,ןשטנעמ
 .רעכעלנייוועגמוא ןייז .קינָארכ לקערב עזעילַאדנַאקס רעדעי ןרימשעצ ןוא
 "רושז ןייז וצ ךיז ןזָאלוצּפָארַא ןעגנואווצעג ןטנערוקנָאק יד טָאה גלָאפרעד
 ןבָאה סָאװ ,רענעייל-ןומה יד ןרילרַאפ וצ טינ ידכ ,הגרדמ רעשיטסילַאנ

 יז טגנַאלרעד ןעמ סָאװ ,תושעמ ערַאגלואוו עלַא ןופ האנה עטסערג יד
 -סיוא ןוא עתמא ןופ טנורגרעטניה ןגעוו ,"גנורעלקפיוא , ןוא "סיינ , סלַא
 .ןעגנוריסַאּפ עטכַארטעג

 יד טימ סעגַאלפיוא רעמ ןוא ןצוט עבלַאה וצ ןבעגוצסױרַא געיעג ןיא
 ,רענעייל ןסַאמ יד ןזייוַאב וצ ידכ ,גָאט עלַא סעיצַאזנעס "עטסקידלּפַאצ ,
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 ןעמוקַאב ןעמ ןעק רעלטסעיקדץרַאװש סגנוטייצ ןסיוועג ןייא ייב רָאנ זַא

 -גרירוקנָאק עלַא ןבָאה ,ןטייווצ םייב יו ,סעיצַאזנעס ערעשירפ ןוא ערעכיג

 -ַאקירבַאפ וצ ןעמוקנָא טזומעג קרָאי-וינ ןיא רעבעגסױרַא-סגנוטייצ עקיד

 ןופ "סרעביירשרעביא, ערעקנילפ ךָאנ ןוא סרעטרָאּפער ענטירּפס .סעיצ

 -עי "טצוּפעגוצ , ױזַא ןבָאה סעיצקַאדער-סגנוטייצ יד ןיא תושעמ ערעייז

 רעמ סָאװ ןענעק לָאז'מ זַא ,טכירַאב-לַאנימירק ןוא העידיילַאדנַאקס רעד

 "סיוא-ערטסקע ,, --- עקידלּפַאצ-שירפ רַאפ ןצונסיוא "ןעגנוצוּפַאב , ענױזַא

 ךיז ןעמונעגסיוא טושּפ ןבָאה סע ןעוו ןוא .סעיצַאזנעס --- "עכעלסילש

 וצ סָאװ ןופ ,יורטש עשיטקַאפ לסיב סָאד ,ךעלקערב-סעיינ עטסדנימ יד

 ןעמונעג ךיז גנוטייצ ךָאנ גנוטייצ ןבָאה ,לגיצ-עיצַאזנעס יד ןריצירבַאפ

 ןגעוו רקיע רעד---תושעמזעבָאב עטכַארטעגסיױא ,עיזַאטנַאפ עלָאג ןעניּפש

 .רעקלעפ עטנַאקַאב-קינייװ ןוא תונידמ עטייוו

 עטסשירפ יד ,םלוע-ןטנַארגימיא רעשידיי רעד זיא ,קחדה תעשב

 יעג ךיוא ,ןלַאטרַאװק ענעגייא ןפַאשעג ָאד טָאה סָאװ ,גנורעדנַאװניײא-ןסַאמ

 טָאה טפָא .סעיצַאזנעס עשיטָאזקע רַאפ לַאװק רעטנכייצעגסיוא ןַא ןעוו

 םייב טצונעגסיוא רערעדנַאװניײא עטריזינַאקירעמַא-טינ עקיזָאד יד ןעמ

 ןופ תושעמ עטכַארטעגסיױא רַאפ "ןעגנוקיטעטשַאב , ײלרעלַא ןריצירבַאפ

 "בַאפ יד ןקעדפיוא טוואורּפעג .טָאה טַאלב-ץנערוקנָאק ַא ןעוו ,דנַאלטיוא

 ,סעיצַאקיר
 עטכע ןעוו ,גָאט-רעמוז ןסייה ןטסוּפ ןייא ןעגנוטייצ-טסריוה יד ןבָאה

 עקײרעכַאמ ענעגיוטשעג-טינ ַא טקורדענּפָא ,טלעפעגסיוא ןבָאה סעיינ

 ןיא ןזיירק עשיטַארקָאטסירַא עטסכעה יד ןיא לַאדנַאקס-החּפשמ ַא ןגעוו

 ,לדניווש םעד ןקעדפיוא טוואורּפעג ןבָאה ןעגנוטייצ סרעצילוּפ ,דנַאלסור

 -ָאטסילַאיב רעטלַא ןַא "הקזח, ַא טַאהעג טייל-טסריוה יד ייב ןיוש טָאה

 ,תפצ החמש ,גירק-רעגריב רענַאקירעמַא ןופ ןַארעטעװ ַא ,ןַאמסדנַאל רעק

 "עג עשיסור עטסנייפ יד ןיא רעטצוּפעגסיױא ןַא ןרעוו וצ טריֿפַארגָאטָאפ

 יװ ,ןרעוו טקורדעגּפָא ןגעלפ םיא ןופ רעדליב ,ןעמויטסָאק עקסלַארענ

 "ןידלעה , רעדָא "דלעה ןשיגַארט , ןופ "רעטָאפ , םעד ןופ סעיפַארגָאטָאפ

 טגיילעצ טיירב ןגעלפ רעדליב ענױזַא .השעמ רעשיטסַאטנַאפ רעד ןופ

 -גײשַאב ַא יו ,רעמונ-קיטנוז ַא ןופ ןטייז עטסקינייװעניא יד רעביא ןרעוו

 ַא ןופ "ןטָאטיצ ,, טימ ,"אפוג דנַאלסור ןופ שזַא ,, גנוקיטעטשַאב עכעלרעּפ

 "םוארַאפ ןייז , ןגעוו העידי רעד ףיוא ףורּפָא "סטַארקָאטסירַא , ןטמירַאב

 .ךעבענ דניק "טקילג

 -ָאק רעשידנעלסיוא ןייק ןעוו ,דנַאלגנע ןגעק גירק-ןרוב ןופ ןערב ןיא

 -ערּפ רעשירוב רעד ואוו וליפַא ןייגרעד טנעקעג טינ טָאה טנעדנָאּפסער

 רעגנערטש רעד רעטנוא ,רעדנעלגנע יד ןופ ךיז טלַאהַאב רעגורק טנעדיז

 -עגּפָא טַאלב-קיטנוז טסריוה ןיא זיא ,רענַאזיטרַאּפ עשירוב יד ןופ ךַאװ

 "גיא ןַא ,"ןרעגורק טימ ויוורעטניא רעכעלסילשסיוא ןַא , ןרָאװעג טקורד

 -וינ רעד ןיא ןרָאװעג טריצירבַאפ ,ךיז טײטשרַאפ ,זיא סָאװ ,ויוורעט

 טרירטסוליא ןעוועג עיצַאזנעס עקיזָאד יד ךיוא זיא .עיצקַאדער רעקרָאי
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 -יילק עשירוב ןיא ןָאטעגנָא לָאמ סָאד רָאנ ,דליב סיורג ַא תפצ החמש טימ
 ! רעגורק סלַא טרימירג ,רעד

 ןגעלפ ןעגנוטייצ רענַאקירעמַא עטסכייר ןוא עטסערג יד זַא טנייה

 רעמ לסיבַא ןּפַאכ וצ ידכב ,קיטש-דמש עניױזַא ןָאטוצּפָא ךיז ןביולרעד
 ןופ ןרָאטקַאדער ןוא רעבעגסױרַא עמירָא יד ןלָאז טָאװרַאפ ָאט ,רענעייל
 -ידיי גונעג ןענופעג עקַאט ךיז ןבָאה ?ןָאטכָאנ טינ ייז רעטעלב עשידיי
 ןּפַאכ ןלָאז סָאװ ,סעיצַאזנעס ענעגייא טריצירבַאפ ןבָאה סָאװ ,רעטעלב עש
 טינ .רענעייל ןשיטנַארגימיא ןשידיי ןקירעגיינ םעד עקטנעוו רעד ףיוא
 "עג ַא ןופ ,טנַאקַאב יוװ ,רעגרע זיא הפשכמ ענערָאװעג ַא תויה סָאװ רעמ
 -ירעמַא-ּפַאנק ןופ ןשינעכַאמכָאנ עשיטנַארגימיא ענױזַא ןענייז ,רענעריוב
 -סריוה יד ןופ רעטרעּפמולעגמוא ךָאנ ןעוועג ךעלטעלב עשידיי עטריזינַאק
 ןגעלפ םעד ךָאנ גנַאל ןרָאי .סעיצַאקירבַאפ-עיצַאזנעס עכעלנע ןוא עשיט
 ײלרעלַא ןלייצרעד טימ ןריזומַא ךיז רעטעלב עשידיי ןופ רענעייל ערעטלע
 ַא .ןטסילַאנרושז עשידיי עסיוועג ןופ "ןעוטפיוא , ענױזַא ןופ ןטָאדקענַא
 -סומ יװ ,ָאד ןליפַא ןענעכייצרַאפ ייז לָאז ןעמ ,ןענידרַאפ ןטָאדקענַא רָאּפ

 ,םזילַאנרושז טרָאס םענעי ןופ ןרעט

 ייווצ ןשיווצ ץנערוקנָאק ַא ןיא ,עטכישעג עטשרע יד טָאה טריסַאּפ
 -סיורַא רַאפ ייז ןבָאה טריטקַאדער .עיפלעדַאליפ ןיא רעטעלבנכָאװ עשידיי

 ןענייז עדייב ייז ,ץילַאמ םייח ןוא ײלַאּפ ןַאהָאי --- ןטנערוקנַאק-רעבעג
 ןיא טנװַאהַאב סקירעביא-טינ ,טריזינַאקירעמַא ּפַאנק ןעוועג טלָאמעד ךָאנ
 יד ןופ ענייא זיא גָאט ןקידרעמוז ַא םענייא ןיא .ךַארּפש רעשילגנע רעד
 : עיצַאזנעס רעקידווענח ַאזַא טימ ןעמוקעגסױרַא רעטעלג ייווצ עקיזָאד

 ןייא ןעכוז ַאקירעמַא ןייק ןעמָאקעג טזיא ַאניכ ןופ ןירעזיַאק איד,
 ,"ןתח

 ןטייווצ ןופ רעבעגסױרַא םעד ןרָאצמירג ןיא ןבירטעגנײרַא טָאה סָאד
 ,גנוטייצ ןייז ןופ רָאטקַאדער רעד ,"לזמ-םילש , ןייז לָאשכַאנ ,טַאלבנכָאװ
 טַאלב-ץנערוקנָאק סָאד רעכלעוו טימ ,העידי עוװַאקישט ַאזַא ןעזרַאפ טָאה
 ,טייקנילפ רעשיטסילַאנרושז ןיא ןגיטשעגרעבירַא ,"טּפוקסעג , םיא טָאה
 טיײטשרַאפ .ןָאגרַאשז-סגנוטייצ רענַאקירעמַא ןיא סיוא ךיז טקירד ןעמ יו
 ןגָארקעג רעבעגסױרַא ןייז ןופ טָאה רָאטקַאדער "רעטּפוקסעג , רעד זַא ,ךיז

 .טײקיסעלכַאנ ןייז רַאפ "ןטנעמילּפמָאק , ערַאבקורד-טינ גונעג
 "יז ןעוועג ךיז ייב זיא ,רעדיוװ ,רָאטקַאדער "רענעלַאפעגכרוד , רעד

 -ילגנע עקיטרָא עלַא טנעיילעגרעביא גונעג קיטכיזרָאפ טָאה רע זַא ,רעכ

 "וצ רעמונ ןייז טָאה רע רעדייא ,ךָאװ רעד ןופ ןעגנוטייצ עשטייד ןוא עש
 רעד ןגעוו העידי ַאזַא טקרעמַאב טינ ץעגרע ןיא טָאה רע .טלעטשעגפיונ
 טינ ןפוא םושב רעבָא ךיז טָאה רעבעגסיױרַא ןייז ."ַאניכ ןופ ןירעזיַאק,

 ךיוא ןעמונעג ןיוש רָאטקַאדער רעמירָא רעד טָאה .ןקיאורַאב טזָאלעג
 רע טעוו רשפא ,עסערּפ רעקיטרָא רעד ןופ ןטייז-ןסנָאנַא יד ןיא ןרעטשינ

 : הוה-ךכ ןוא .,העידי רעדי-טָא ןופ רוּפש םעד טקעטשרַאפ ןעניפעג ןטרָאד
 -עג גָאט עלַא טָאה סָאװ ,טַאלב שילגנע ןַא ןופ לקניוו ןפרָאװרַאפ ַא ןיא
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 -לעוו ןוא ןפַאה ןקיטרָא ןופ ּפָא ןרָאפ סע ןפיש עכלעוו ,םעד ןגעוו ןדלָאמ
 -ןָא ןפַאה ןגיה ןיא זיא ןטכענ : ןדלָאמעג ןעוועג זיא ,טרַאװרעד ןעמ עכ
 ,עזייר-םי רעטשרע ריא ףיוא ,"ַאניישט רוָא סערּפמע יד , ןעמוקעג

 עקיזָאד יד טּפַאכעגסיױא טָאה סָאװ ,טסילַאנרושז רעד זַא ,סע טסייה
 ?ַאניישט ויָא סערּפמע , זַא ,ןענַאטשרַאפ טינ טושּפ ךעבענ טָאה ,עיצַאזנעס
 ןענַאטשרַאפ רע טָאה רעקינייװ ךָאנ .ףיש רעיינ ַא ןופ ןעמָאנ רעד זיא
 ַא ,ףיש רעיינ ַא ןופ עזייר-םי עטשרע ,"שזדעיָאוװ-ןעדיעמ , ןופ ןיימ םעד
 ַא ןוא רָאטקַאדער רעד ,רבד-לעב רעד רעבָא טָאה "לּפעק שידיי , ףרַאש
 -סיוא רע טָאה ,טגָאמרַאפ רענעייל ענייז רַאפ תושעמ עטנַאקיּפ ףיוא ןלעב
 -ייטש ַאזַא ףיוא טָא גנודלעמ-ףיש עכעלנייוועג ץנַאג עקיזָאד יד טלטשּפעג
 י ר : רעג

 ,עזייר-הלותב ריא ףיוא ןעמוקעגנָא רעהַא זיא עניכ ןופ ענירעסייק יד
 ףיז טזָאל הלותב ַא ביוא זיא ,הלותב ַא ךָאנ זיא ענירעסייק יד : סע טסייה
 בילוצ ָאט ,עקירעמַא ןייק שזַא עניכ ןופ העיסנ רעטייוו ַאזַא ףיוא סיֹורַא
 זיא סע ביוא ןוא !ןתח ַא ןכוז אמתסמ !ןרָאפעג וצרעהַא יז זיא סָאװ
 ,םלוע ןשידי םעד ךיוא ןייז-חנהמ טימרעד ןעמ ףרַאד ,ױזַא ָאי ןיוש
 ןכוז וצרעהַא ןעמוק סענירעטייק וליפַא זַא ,ןסיוו ךיוא ןדיי ןלָאז ,הברדא
 . .. עטרעשַאב ערעייז

 -יורג ַא טימ טַאלב ןייז ןופ רעמונ ַא ןזָאלעגסױרַא רע טָאה ױזַא ןוא
 יד סָאװ םעד ןגעוו ,טייז רעטשרע רעצנַאג רעד רעביא טפירשרעביוא רעס
 ,רע טָאה ייברעד .,ןתח ַא ןכוז ןעמוקעג וצרעהַא זיא עניכ ןופ ענירעסייק
 טָאה טָאװ ,עיזַאטנַאפ ןייז גנַאג ןיא לסיבַא ןזָאלעג ןיוש ,ךיז טיײטשרַאּפ
 רעד ןגעוו םיטרפ עכעלריפסיוא ליפ טרעפילעג רענעייל ענייז ןוא םיא
 ,העיסנ ריא ןופ םיריידנואוו יד ןגעוו ,עניכ ןיא ךיז ייב הלודג סענירעסייק
 ַא רַאפ טסַאּפ סע יװ ,ןטרעשַאב ריא ָאד ןעניפעג וצ ימ ריא ןגעוו ןֹוא
 ! ןָאטגנישַאװ ןופ ףליה רעדו טימ עקַאט --- עגירעסייק

 ענעי ןענעקיילרַאפ ןוואורּפ ץילַאמ םייח טגעלפ ןרָאי ערעטעּפש ןיא
 ןיא טסַאפרַאפ טייהרעקידלושמוא טעמכ טָאה רע סָאװ ,השעמ עװַאקישט
 "עוו ,לילַאּפ ןַאהָאי זיב גנַאל טרעיודעג טינ רעבָא טָאה סע ,עיפלעדַאליפ
 -ייק , ַא ןגעו השעמ רעד טימ ןגיטשעגרעביא קילעפוצ טָאה ץילַאמ ןעמ
 ףעש רעכיײרגלָאפרעד סלַא ןיוש ,קרָאי-וינ ןיא טָאה ,"עניכ ןופ ענירעס
 -שדניפרעד רעמ ךרע ןַא טינ ןזיװַאב "ןטעזַאג , יד ןוא "טאלבעגַאט , ןופ
 ןגעוו סעטכישעג קיטשרענָאד ןוא קיטנָאמ עלַא ןריצירבַאפ םייב טייקשיר
 רעמ סָאװ ןפיוקרַאפ וצ ידכ ,ףיוה ןכעלרעזייק ןשיסור ןיא ןדנַאטשפיוא
 -על רעשיא'יײלַאּפ ןופ ןיורק יד רָאנ .ןעגנוטייצ ענייז ןופ ןרַאילּפמעזקע
 סָאװ ,השעמ עקידנגלָאפ יד ,רימ ךיז טכַאד ,טנידרַאפ עיצַאקירבַאפ"עדנעג
 רע90 יד ןופ ףוס ןיא רענעײל-?טַאלבעגַאט , יד ןגָארטעגרעטנוא טָאה רע
 ,ןרָאי

 יד ןוא "טַאלבעגַאט , ןופ עיצקַאדער יד ןיוש זיא טייצ רענעי םורַא

 -דנעצ רָאּפ ַא טעברַאעג ןבָאה סע ןכלעוו ןיא ,לקירבַאפ ַא ןעוועג "ןטעזַאג,
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 ןגעלפ סע ןעמעוו םורַא ,עטלעטשעגנָא-סטפעשעג ,סרעצעז ,רעביירש קיל

 ןעוועג ןענייז םענרַאפ ןרענעלק ןופ לסיבַא .ןשטנעמ ליפ ךָאנ ןעיירד ךיז

 -ָאװדַא-סקלָאפ , ןוא "דלָארעה , ןכעלגעט ןופ ןקורד ןוא סעיצקַאדער יד

 עלַא ןיא יװ ױזַא ןוא ."גנוטייצ-גָאטנוז , ןוא "טָאלב-דנעבַא ,, ןופ ,"טַאק

 .סָאװ ,סרעלדעּפ ןעמוקנײרַא ןגעלפ "דייס-טסיא , רעד ןופ ךעלקירבַאפ

 "רעטנוא ןענעק ןלָאז רעטעברַא יד ידכ ,טכורפ ןוא זייּפש ןפיוקרַאפ ןגעלפ

 טָאה ,גנַאל ףיוא טעברַא רעייז ןכערברעטנוא טינ ןוא ץרַאה סָאד ןענעל

 סלַא טנַאקַאב ןעוועג זיא סָאװ,רעלדעּפ ַא דיי רענעגָאלשרעד ַא ןזיװַאב ךיז

 עשידיי יד ןופ "רעלדעּפ-"ףיוה , רעד ןרָאװעג זיא ןוא "רעילוּפַאק רעד ,

 -עג טינ "םירחסמ ,, ענייז ןופ רע טָאה ןקילג עקירעביא ןייק ,סעיצקַאדער

 רעלדעּפ ערעדנַא ליפ ןופ רעגרע טינ ןעגנַאגעג רעבָא םיא זיא סע .טכַאמ

 -נוא ןפרַאד ךָאנ ןגעלפ ענעי .,ךעלּפעש-רעדיײנש עקיאייברעד יד םורָא

 ןרעוו וצ ןזָאלעגנײרַא עיגעלױוירּפ רעד רַאפ ןרָאטקַארטנָאק יד ןפיוקרעט

 -עג םיא ןבָאה ןעגנוטייצ יד ןופ םיתב-ילעב יד תעב ,רעּפעש ערעייז ןיא

 ,סעיצקַאדער ערעייז ןיא ןעלדעּפ יירפ ןוא קנַארפ ןזָאל
 -סיוא ןזומ ןגעלפ סרעלדעּפ עלַא : ןייז סע לָאז טדערעגסיוא טינ ןוא

 -טעברַא ערעייז דצמ ןובשח רעייז ףיוא תוצלה עקידנגירעדינרעד ןייטש

 סָאװ ,ןופרעד ןזעוו ןּפַאנק ַא טכַאמעג "רעילוּפַאק , רעד ךיוא טָאה ,ןדנוק

 -ַאק עלעדייא סקירעביא ןייק טינ ןביירט םיא טימ ןגעלפ רעביירש עסיוועג

 רעּפעש-רעדיינש יד ןיא ןדנוק יד טימ ךיילגרַאפ ןיא ,הברדא .ךעלסעווָאט

 עקַאט זיא רע .טייללדייא עתמא ןעוועג ןדנוק ?סרעילוּפַאק , םעד ןענייז

 טינ ,"רעביירש עסיורג , טימ טלדנַאה רע סָאװ ,ףיורעד ןעוועג ץלָאטש

 .סרעדזיינש ערעסָאװ יבַא טימ
 טימ *רעילוּפַאק; רעקיזָאד רעד ןײרַא ,טייצ-הכונח ,לָאמ ןייא טמוק

 "ער םעד טניפעג ןוא ,"טַאלבעגַאט , ןופ עיצקַאדער ןיא שיוק ןסיורג ןייז

 ,לכאמ ןטבילַאב ןייז טימ ךיז טעװעקַאמסָאּפ רע יוװ ײלַאּפ ןַאהָאי רָאטקַאד

 רָאטקַאדער לארשיילכ "רעמורפ; רעד סָאװ ,סרעטסיוא עטלגערּפעגנייא

 ןַא סָאװ ,לכלעטש-רעטסיוא ןטנעָאנ ַא ןופ ןעגנערבנײרַא ןזָאל ךיז טגעלפ

 ?רעילוּפַאק , םייב .טנגעג-עיצקַאדער רעד ןיא ןטלַאהעג טָאה רעדנעלריא

 -יילק יו ,ןעזעגסיוא סרעטסיוא עטלגערּפעג עקיזָאד יד ןבָאה ןגיוא יד ןיא

 טָאה ןוא ,רחסמ ןצנַאג ןייז ןיא ןסעגרַאפ ךיז רע טָאה ,סעקטַאל-הכונח ענ

 טרָאפ רעבָא ,עקירעמַא עקַאט !ליואוו ,ייא , --- : טיירפרעד קרַאטש ךיז

 ָאד ןעמ טסעגרַאפ ךעלעקטַאל-הכונח יד וליפַא ,עיצקַאדער עשידזי ַא

 "!טינ
 רַאפ טָאה רע זַא ,ןלַאפעגנייא טינרָאג זיא "םענירג; םעד זַא ,ןעזרעד

 "גיילק ערשכ רָאג ךיז ןעניפעג רעלעט ןיא זַא ,טניימ רע ןוא ,"םיצרש , ךיז

 ןכַאמ וצ ןלַאפעגנייא ןיילַאּפ זיא ,סעטקַאל-הכונח "עקסנַאקירעמַא  עקנישט

 : עלהצלה ַאזַא ןדיי ןעמירָא םעד טימ

 דובכל ,סעקטַאל-הכונח עניימ טשרָאקָא טכוזרַאפ ,רעילוּפַאק ,הברדא,

 "! בוטיםוי
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 הזעה ןייק טָאה רע ,טלקנייווקעג ךיז רעלדעּפ רעד טָאה בײהנָא ןופ
 ןופ עקַאט ןסע וצ גנודַאלנייא סרָאטקַאדער םעד ןעמענוצנָא טַאהעג טינ
 טָאה ןענַאטשעגוצ קרַאטש םיא וצ ןזיא יײלַאּפ ןעוו רָאנ .,רעלעט ןייז
 -רעדו לּפָאג םעד טָאה ןוא ?עלעקטַאל , ַא לּפָאג ןפיוא ןכָאטשעגפיורַא ןיײלַא

 טנעקעג טינ רעמ דיי רעמירָא רעד ןיוש ךיז טָאה ,רעלדעּפ םעד טגנַאל
 -עקטַאל , עטשרע יד טנוזרַאפ .ןָא םיא טוט'מ סָאװ ,דובכ אזַא ןופ ןגָאזּפָא
 סָאװ ,עקטַאל-הכונח זיא סע רעסָאװ ןופ רעקַאמשעג ןעוועג זיא סָאװ ,"על
 "ונעג ?רעילוּפַאק, רעד טָאה ,ןסע וצ ןעמוקעגסיוא טלָאמעד זיב זיא םיא
 -ַאב םיא טָאה ןוא ,טומ ןבעגעגוצ םיא טָאה ײלַאּפ ,לכאמ םעד ןביול ןעמ
 טלָאמעד טשרע ,?עלעקטַאל, עטירד ַא ןוא עטייווצ ַא ןסעוצפיוא ןגיואוו
 : טרעזייבעצ קרַאטש ןדיי ןפיוא ײלַאּפ ךיז טָאה

 עטלגערּפעג ?ןסעגעג טָאה ריא סָאװ טסייוו ריא !קַאינפירט , ---
 "טַאל-חכונח ןייק טינ ,ןעגנולשעג ריא טָאה םיצרש ,סעבַאשז ,סרעטסיוא

 -ָארג טימ לדיי ןרַאפ ןלָאמסיױא ןעמונעג ךָאנ רע טָאה ייברעד 711! סעק
 ףָארטש ַא רַאפ סָאװ ןוא ןענייז סרעטסיוא םיצרש ערעסָאװ ,םיטרּפ עב
 .יירעסערפ ַאזַא רַאפ םיא ףיוא טרַאװ סע םונהיג ןיא

 ןופ .קערש ןופ ןלַאפעגנײא םימד יד ןענייז רעלדעּפ ןעמירָא םעד
 "נָא לדיי םעד טָאה ,ןענייז סרעטסיוא סָאװ ,גנורעדליש רעשיאיילַאּפ רעד
 סָאד רָאנ טינ טרָא ןפיוא ןבעגעגקירוצ טָאה רע זַא ,לביא אזא טּפָאכעג
 רע סָאװ סָאד ךיוא רָאנ ,עיצקַאדער רעד ןיא ןעוועג םעוט טָאה רע סָאװ
 -דעּפ םענעגָאלשרעד םעד טָאה'מ .רעירפ גָאט ןצנַאג םעד ןסעגעג טָאה

 רעד ןוא .םייה רעמירָא ןייז ןיא ךיז וצ ןקנַארק ַא ןריפקעוַא טזומעג רעל
 ןיא ןטלַאהעג טלָאמעד טָאה ײלַאּפ ןעמעוו ,ןַאמשיפ בקעי רוחב רעגנוי

 ,עיצקַאדער-?טַאלבעגַאט; ןיא םזילאנרושז ןשידיי ןופ הרות יד ןענרעל
 רָאטקַאדער ןייז סָאװ ,ענעצס רעד ןופ ןרָאװעג טעילעמשטירּפ טושּפ זיא
 .רעלדעּפ ןטימ טליּפשעגּפָא טָאה

 רעד .וטפיוא ןייז ןופ ןלָאװקעגנָא רעבָא טָאה ןיילַא ײלַאּפ ןַאהָאי
 ףכית לָאז רע ,טריריּפסניא רָאג םיא טָאה רעלדעּפ ןעמירָא ןטימ לַאפוצ
 ןקידנגרָאמ ןייז ןיא טָאה רע סָאװ ,"ארונ השעמ , ַאזַא ןריזַאטנַאפסױא
 ,טפירש-"הנבל-שודיק , ןיא "ּפָאק , ַאזַא טימ טקורדעגּפָא "טַאלבעגַאט ,
 :גנוטייצ רעד ןופ טייז רעטשרע רעד רעביא

 4! הקינהב ידיד ןברָאטשעג,

 -עגנָא  טָאה אפוג ײלַאּפ סָאװ ,"טכירַאב , ַא ןעמוקעג זיא םעד ךָאנ
 ןיא ןבָאה סָאװ ,םייוג עשיטימעסיטנַא עדנַאב ַא סעּפע ןגעוו ,"טעװעטַאק
 "עג םיא ןבָאה ןוא רעלדעּפ ןשידיי ןעמירָא ןַא טּפַאכעג דייס-טסיא ןטימ
 "דעּפ רעד זיב ,סרעטסיוא עטלגערּפעג דלַאװעג טימ זדלַאה ןיא טּפָאטש

 . ... טנעה ערעייז רעטנוא ןרָאװעג טקיטשרעד ךעבענ זיא רעל
 ךיז טָאה עיצַאזנעס עקיזָאד יד סָאװ ,זיא ץלַא ןופ רעװַאקישט רָאנ

 ןבעגעג רע טָאה לָאמ עכעלטע ,גנוטייצ סײלַאּפ ןיא געט עכעלטע ןגיוצעג
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 סרעלדעּפ ןיא "עקידלוש , יד יװ ,םעד ןגעוו "תועידי עקידנגלָאפכָאנ ,
 -וינ עטסקנילפ יד וליפַא יו ןוא ,רוּפש ַא ןָא ןדנואוושרַאפ ןענייז "הקינח ,

 .ןעניפעג טינ ןפוא םושב ןטידנַאב יד ןענעק ןטסיצילָאּפ-םייהעג רעקרָאי
 ןענַאװ ןופ ,ןסיוו וצ ןביוהעגנָא טינ ןבָאה סעיצקַאדער ערעדנַא יד

 טָאה געט עכעלטע .,"עיצַאזנעס , עקיזָאד יד טשיפעגסיוא טָאה ײלַאּפ
 רע ןעוו ןוא .סַאג ןיא ןזייװַאב וצ ךַאװש וצ טליפעג "רעילוּפַאק , רעד ךיז
 -בלַאה ,טקידירּפַאב-בלַאה זיא-סעדיוו םיא ןעמ טָאה ,ךיז וצ ןעמוקעג זיא
 רעד ךָאנ טייצ ַא .תמא םעד ןגָאזסױא טינ םענייק לָאז רע ,ןקָארשעגנָא
 -ַאנרושז עשידיי יד ןשיווצ ןרָאװעג טנַאקַאב םיטרּפ יד ןענייז גנוריסַאּפ
 ןיוש טָאה טלָאמעד זיב רעבָא ,ןעגנוטייצ עקידנרירוקנָאק יד ןופ ןטסיל
 סָאװ ,"סעיצַאזנעס , ערעשירפ ןוא ערעדנַא ןקַאבעגסױא טַאהעג יײלַאּפ
 םלוע-רענעייל רעשידיי רעד ןוא ,ןרעוו טלעטשעג זיולב טפרַאדעג ןבָאה

 -נָאק ענייז זַא ,תונעט סיײלַאּפ ןעמענוצנָא רעכיג טגיינעג ןעווַעג יוו-ייס זיא
 -רַאפ ייז סָאװ רַאפרעד ,"םילובליב ,'סיוא םיא ףיוא רָאג ןטכַארט ןטנערוק
 .ןעוטפיוא עשיטסילַאנרושז ענייז טינ םיא ןעניג

 ןעּפ ןוא עיזַאטנַאפ ןייז ןופ :ןגָאזכָאנ םיא ןעמ זומ חבש םעד ןוא
 -םונהיג טימ טעפרשעג טָאה סע ןוא טולב טימ טעשיקעג דימת טָאה
 םשה-שודיק ,םישוריג טימ טלגָאהעג טפָא רעייז םיא ייב טָאה סע :ןרעייפ
 -סיוא ןעמוקעגנָא גנירג ױזַא טקנוּפ ךיוא זיא םיא ןוא ;טפַאשרעריטראמ
 ,ןויצ-יאנוש ףיוא תולּפמ ,תולודג עשידיי דרע רעד רעטנוא ןופ ןבָארגוצ
 יד .,לארשי-ללכ ןרַאפ ךיוא יו ,טייל עמורפ עטוג רַאפ תומחנו-תועושי
 "ױמ רעד ןגעוו חלושמ לארשייץרא ןַא ןופ השעמ-עבָאב עטסנגעלעגוצ
 ןיא ןרעוו טלדנַאװרַאפ ןעּפ רעקנילפ ןייז רעטנוא טגעלפ רבק סלחר עט

 ,רענעמוקעגסיורַא לדָאנ רעד ןופ טשרע ,רעקידנרעטישרעד-שירפ ַאזַא
 -ַאט , ענייז רעכלעוו רעביא ,עידעגַארט רעשידיי רעקידנּפַאכרַאפ-ץרַאה
 גנַאלנכָאװ ןגעלפ ןוא ןרערט סעכָאב ןסיגרַאפ ןגעלפ רענעײל-"טַאלבעג
 טינ ןגעלפ סָאװ ,םיטרּפ "עיינ , יד ףיוא ןטרַאװ םעטָא ןטּפַאכרַאפ טימ
 . . .?טַאלבעגַאט , ןרעמונ עקידרעטייוו יד ןיא ןעמוק וצ ןלעפרַאפ

 -ירעמַא-שינַאּפש יד ןעמוקעגרעטנוא זיא סע ןעוו ,ךָאנ טדער רעוו
 -יווקניא רעשינַאּפש רעד ןופ ןעגנוריסַאּפ עטלַא עלַא ןעוו ,המחלמ רענַאק

 ןיא ןדיי יד רַאפ ןשירפּפָא יז לָאז'מ "ןטעבעג , טושּפ ךיז ןבָאה עיציז
 טגָאלש םייה עיירפ עיינ רעייז יו ,ןעז וצ טבעלרעדו ןבָאה סָאװ ,עקירעמַא
 -ַאּפ זיא ,עטכישעג רעשידיי רעצנַאג רעד ןופ הכולמ עטסטסַאהרַאפ יד

 ןגעלפ טנעה ענייז רעטנוא .רעסַאװ ןיא שיפ ַא יװ ןעוועג יאדוװַא ייל
 יז רַאפ ןבָאה סָאװ ,טרעדנוהרָאי ןט18 ףוס ןופ ןטנעדיצניא ןכיוטפיוא

 טשרע ןטלָאװ ייז יװ ,ןעזעגסיוא רענעייל-"ןטעזַאג , ןוא ?טַאלבעגַאט,
 רעד טימ עטכישעג יד ןעמוקעגוצ ךָאנ זיא סע ןעוו ןוא .טריסַאּפ ןטכעג
 דערפלַא ןַאטיּפַאק רעריטרַאמ-רעטילימ ןשידיי םעד ןגעק גנורעוװשרַאפ
 ,"טַאלבעגַאט , סָאד סָאװ טינ רעדנואוו ןייק זיא --- ךיירקנַארפ ןיא סופיירדו
 ןופ ,(עיצַאלוקריצ) שזַאריט ןיא ןגיטשעג זיא .,גנוריפ סײלַאּפ רעטנוא
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 לעוװש ןפיוא 70,000 וצ ,ןרָאי רע90 יד ןופ ןטימ ןיא ךעלגעט 0
 יד וצ ,םעד ךָאנ ןוא ,1898 ןיא המחלמ רענַאקירעמַא-שינַאּפש רעד ןופ
 ,1900 ביײהנָא ןיא 100,000 עלופ

 זיולב ןגיטשעג טשינ "טַאלבעגַאט , ןופ שזַאריט רעד זיא רעכעה
 -עג טינ ןרָאילּפמעזקע רעמ ןבָאה סענישַאמ-קורד עריא סָאװ ,םעד תמחמ
 ,רעדיוו ,סנהָאוהרש יד .טרעדנוהרָאי ןופ בייהנָא םייב ןבעגסיױרַא טנעק
 -יּפַאק ןשירפ ַאזַא ןגײלוצנײרַא טַאהעג טינ קשח ןייק טלָאמעד ןיוש ןבָאה
 ףיוא סענישַאמ-קורדו ערעייז ןטייברַאפ וצ טרעדָאפעג ךיז טָאה סע יו ,לַאט
 ןעוועג ןיוש זיא ןײלַא ןהָאזהרׂש יבצ לאירתכ .,ערענרעדָאמ ןוא ערעסערג

 ןעוועג ןענייז םעדייא ןוא ןיז ענייז ןוא ,גנומענרעטנוא ַאזַא רַאפ טלַא וצ
 -שג סָאד ןטיירבסיוא ןגעוו ןטכַארט וצ ,םיכוסכיס ערעייז ןיא ןָאטרַאפ וצ

 ,טפעש
 טָאה "דלָארעה , רעד זַא ,ןענעכייצרַאפ וצ יַאדכ ךיוא ָאד זיא ,םגא

 ךיוא ,גָאט ַא 20,000 ןופ (עיצַאלוקריצ) שזַאריט ַא ןכיירגרעד וצ ןזיװַאב
 "עג טָאה רע ,יײלַאּפ ןַאהָאי ןבלעז םעד ןופ ףליה רעזייוולייט רעד טימ

 רענַאקירעמַא שינַאּפש רעד בֹרע סנהָאהרש יד טימ ךוסכיס ַא טָאה
 -ַאט , יד ."דלָארעה , םוצ רעבירַא טייצ רעצרוק ַא ףיוא רע זיא ,המחלמ

 רעייז ןופ סיוא טלעפ ײלַאּפ זַא טליפרעד ןבָאה רעבעגסיורַא-"טָאלבעג
 רָאנ ,ןגָארקעגקירוצ דלַאב םיא ימ סיורג טימ ןבָאה ייז ןוא עיצקַאדער
 -ַאּפ עקידנעמוקרעטנוא יד ןוא ,"דלָארעה , ןיא ןריפנייא-עיצַאזנעס ענייז
 רעד ,לַאדנַאקסיסופיירד רעד ,המחלמ רענַאקירעמַא-שינַאּפש יד ,ןעגנוריס
 -נוהרָאי ןופ לעװש ןפיוא עילַאװכ-עיצַארגימיא רעקיזיר ַא ןופ סולפוצ
 "יטשעג ןייז ייב ןביילב וצ "דלָארעה , םעד טכעלגעמרעד ןבָאה --- ,טרעד
 ,ןיגקעװַא סיײלַאּפ ךָאנ ךיוא שזַאריט םענעג

 -נוא טסייג ןשיטסילַאיצַאס-םורפ ןיא טריפעג ,*טַאלב-דנעבַא; סָאד
 ןופ טפַאשרעטעברַאטימ-טּפיוה רעד טימ ,עיצקַאדער סצנַארק פיליפ רעט
 ןזיװַאב טינ לָאמנייק טָאה (1899 זיב) ערעדנַא ןוא ןעמיובנעגייפ ןימינב
 רעטייווצ רעד ךָאנ .גָאט ַא 18,000 יװ שזַאריט ןרעכעה ַא ןכיירגרעד וצ
 םירבח ערעדנַא עכעלטע ןוא םיובנעגייפ ,ץנַארק ךיוא ןעוו ,גנוטלַאּפש
 גנוטייצ עקיזָאד יד ןיוש זיא ,קעװַא ?טַאלב-דנעכבַא , ןופ ןענייז ערעייז

 םיכוסכיס עריא בילוצ .דנַאטשוצ-סגנורעגַאלַאב ַא רעטנוא יוװ ןעוועג
 יד טימ גירק ןרעטיב ריא ,ײטרַאּפ-עיציזַאּפָא רעקידנגייטשפיוא רעד טימ
 ןיא ןטלַאהעג ןיוש "טַאלב-דנעבַא , סָאד טָאה ,סנָאינוי עשידיי עטסרעמ
 ,לירּפַא ןיא ןעגנַאגעגרעטנוא זיא גנוטייצ יד זיב ,רענעייל ןרילרַאפ ןייא

72. 

 ןַא טַאהעג טָאה רָאי רָאּפ עטשרע יד ןיא "סטרעוװרָאפ , רעד ךיוא
 וליפַא .,?טַאלב-דנעבַא, ןופ ןרענעלק ַא ךָאנ ,שזַאריט ןקידנטײדַאבמוא
 -רַאפ יד זיא ,ןעגנַאגעגרעטנוא זיא *טַאלבידנעבַא? סָאד ןעוו רָאי םעד ןיא
 בצמ רעקיזָאד רעד .עכַאװש ַא רָאג ןעוועג "סטרעוװרָאּפ , ןופ גנוטײרּפש
 ,1908 ןיא ,רָאטקַאדער סלַא ןעמוקקירוצ סנַאהַאק .בַא זיב ןטלַאהעגנָא טָאה
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 םיכרד ענעטָארטעגסױא יד ףיוא קעװַא "סטרעװרָאפ , רעד זיא טלָאמעד

 סָאװ ,רעגייטש ַא ףיוא םגה ,םזילַאנָאיצַאזנעס-סגנוטייצ רענַאקירעמַא ןופ

 -טנַארַאפמוא רעשיאיילַאּפ רעדו ןופ טדײשעגּפָא גנוטייצ עקיזָאד יד טָאה

 -עג ןרָאװעג זיא עסערּפ עלעג רענַאקירעמַא עצנַאג יד יו ,טײקכעלטרָאװ

 ןופ םיכרד יד טימ ךיילגרַאפ ןיא ,טרעדנוהרָאי ןופ ביײהנָא ןיא רעטמַאצ

 .ןרָאי רע90 יד ןופ ןטימ

 ןרָאטקַאדער עטסכיירסולפנייא סקעו יד 4

 םעד ,1870 ץרעמ בייהנָא ןיא ,ןבעגעגסױרַא טָאה רענכוב .ק .י טניז

 -קַאדער טָאה אפוג רע סָאװ ,"גנוטייצ רעשידיי, ןייז ןופ רעמונ ןטשרע
 טימ קרָאי-וינ ןיא טָאהימ ןעוו ,1948 ,ץרעמ ןט4 םעד ,קיטנוז זיב ,טריט
 רעשידיי רעד ןופ גָאט-ןריובעג ןקירָאי-/2 םעד טלבויעג דַארַאּפ סיורג
 -ירעמַא-ןופצ רעד ןופ ןעגנוטייצ עשידיי יד ןבָאה---,עקירעמַא ןיא עסערּפ
 ןעוו .ןרָאטקאדער האמ עבלַאה ַא ,אמזוג ַא ןָא טַאהעג קילבוּפער רענַאק
 ללכ"ךרדב ןענייז עקירעמַא ןיא ןרָאטקַאדער יד זַא ,טכַארטַאב ןיא טמענ'מ
 ,רעבעגסױרַא-סגנוטייצ יד ןופ ןשטנואוו יד ןופ רעריפסיוא עשינכעט רָאנ
 סקעז זיױלב ןביילב ,טנַאלַאט רעקינייו טימ רעוװ ןוא רעמ טימ רעוו

 -ער יד ןיא ןָאט םעד ןבעגעג תמאב ןבָאה סָאװ ,ןרָאטקַאדער עקידנריפ

 ,ןטמַא ערעייז ןעמונרַאפ ןבָאה ייז ןמז-לכ ,ןעגנוטייצ ערעייז ןופ סעיצקַאד
 (הנוי) ןַאהָאי ,(ארבמָאר בקעי) ץנַארק פיליפ : ןענייז סקעז עקיזָאד יד
 ,רָאי עגנַאל וצ ייז --- ןוא יקסווָאנַאי .ש ,(סעדנַאב) רעלימ יאול ,ײלַאּפ

 | ןַאהַאק .בַא ןוא ןַאמשיפ בקעי

 ןופ רעמיטנגייא-טּפיוה רעד ןעוועג רעלימ יאול זיא סקעז יד-טָא ןופ
 ,טכַאמ-םוטנגייא ןייז ץוח ַא רָאנ ,טריטקַאדער טָאה רע סָאװ ,רעטעלב יד
 "מָאק רעשיטסילַאנרושז ןייז ןופ חוכ ןטימ רָאטקַאדער ןעוועג ךיוא רע זיא
 -ירָאטױא עשירָאטקַאדער טַאהעג ןבָאה ,ןַאמשיפ ,ײלַאּפ ,ץנַארק .ץנעטעּפ

 -רַאפ ערעייז ןופ יורטוצ ןטסלופ םעד ןסָאנעג ןבָאה ייז סָאװ רַאפרעד ,טעט

 טייצ-וצ-טייצ ןופ סָאװ ,רָאטקַאדער ַא לעמרָאפ םגה ,יקסווָאנַאי .רעגעל
 םיא טמיטשַאב רעבעגסױרַא ןוא םירבח:ןעיידיא עשיטסיכרַאנַא ענייז ןבָאה
 "יא העד-לעב טּפיױה רעד ןעוועג שיטקַאפ רע זיא ,טמַא ןקיזָאד םעד רַאפ
 עשירָאטקַאדער ענייז ןופ ךשמ ןיא "עמיטש רעטעברַא עיירפ , רעד רעב

 רעדָא טלָאװעג טינ רעמ ,טייקדימ תמחמ ,טָאה אפוג רע ןענַאװ זיב ,ןרָאי
 ,טרינגיזער טָאה רע ןוא ,טכַאמ ןייז ןביאסיוא טנָאקעג טינ

 -ףיוא טלייוועג רָאי עלַא רע טרעוו לעיציּפָא םגה ,רעדיוװ ,ןַאהַאק .בַא
 רעד שיטקַאפ ,1903 טניז ,זיא ,"סטרעװרָאּפ , םעד ןריטקַאדער וצ ײנ-סָאד
 ריא ןעוועג טלָאװ אפוג רע יװ ,גנוטייצ ןייז רעביא תיבה-לעב רעטולָאסבַא
 .,"ןָאשײאיסָאסַא-סטרעוװרָאפ , יד טינ ןוא רעבעגסױרַא

 טָאהעג טינ ןָאשיײאיסָאסַא רעד ןיא רע טָאה רָאי 42 יד ןופ ךשמ ןיא
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 -רָאטקַאדער םעד ןעמענרַאפ וצ ןיײלַא טנעדנעטעדּפ ןקרַאטש ןקיצנייא ןייק
 -יידיא רעדָא עכעלנעזרעּפ ןעוו ,ןלַאפ עטלייצעג ןעוועג ןענייז סע .טמָא
 -לַאוװ ַא ייב תוחוכ עטקינײארַאפ טימ ,ןבָאה סנַאהַאק .בַא רענגעק עשיא
 םיא טגעלפ סָאד .,עיציזָאּפָא ןַא ןלעטשסױרַא טנעקעג םיא ,גנומיטשּפָא
 ןַארַאפ טרָאפ זיא סע זַא ,ןעקנעדעג וצ ןעגניווצ טושּפ געט רָאּפ ַא ףיוא
 ףרַאד רע רעכלעוו טימ ,"ןָאשיײאיסָאסַא , רעד ןיא להקה-תעד רעסיוועג ַא
 עג רעכַאװש לסיבַא טרָאפ זיא טעטירָאטיוא ןייז ביוא ןוא .ןענעכער ךיז
 ךרוד :ןעמוקעג גנוכַאװשּפָא עקיזָאד יד זיא ,ןרָאי עטצעל יד ןיא ןערָאװ
 טָאה סָאװ ,עסערּפ רעשידיי רעצנַאג רעד ןופ הדירי רעשימָאנָאקע רעד

 "לע ןכיוה סנַאהַאק תמחמ ןוא ; טרירַאב גונעג "סטרעװרָאפ , םעד וליפַא
 ערעקיטפערק יד ףיוא ךיז ןענעלוצנָא רעמ ץלַא םיא טגניווצ סָאװ ,רעט
 יד ןלייט ןיוש זומ רע ןעמעוו טימ ,ןגעלָאק ערעגניי רָאּפ ַא ןופ סעציײלּפ
 ,עיצקַאדער ןיא טכַאמ

 -יוא רעייז ןופ סעיצַאדַארג יד ןעוועג רעבָא ןענייז סע יוװ ןדיישרַאפ
 -ער טקעז עטנַאמרעדנביױא עלַא ןבָאה ,ןעגנוטייצ עדעייז רעביא טעטירָאט
 טכַאמעג ,רערעסערג ַא ןיא רעוו ,סָאמ רערענעלק ַא ןיא רעוו ,ןרָאטקַאד
 ףיוא לּפמעטש רעייז טגיילעגפיױרַא ןבָאה ייז .עטכישעג-סגנוטייצ עשידיי
 ָאד גנוקריוו רעייז ךרוד .עקירעמַא ןיא עסערּפ רעשידיי רעצנַאג רעד
 ףעד רעביא ,שידיי ףיוא עסערּפ עצנַאג יד טסולפנייאַאב קרַאטש ייז ןבָאה
 ,טלעוו רעָאג

 ףײהנָא רעייז ,דנַאלסוד-טלַא ןופ ןעמוקעג וצרעהַא ןענייז סקעז עלַא
 ןבָאה גנודליב רעייז .םייח רעטלַא רעד ןיא ןגָארקעג ייז ןבָאה גנואיצרעד
 ,עפָאריײא ןיא טשַאנעג ,רעקינייוו רעוו --- רעמ רעוו ,ךיוא יז

 "נָא ןבָאה ייז ןעוו ,טריזינַאקירעמַא שּפיה ןעוועג ןענייז ייז ןופ ריפ

 -עג ָאד ןענייז ייווצ זיולב .ןרָאטקַאדער סלַא סערעירַאק ערעייז ןביוהעג
 ץנַארק פיליפ .ןרָאי "ענירג , ערעייז ןיא ןיוש ,ןטעטירָאטיזא-סגנוטייצ ןעוו

 -רָאטקַאדער א ןעמענרַאפ וצ ףכית ידכב ןלָאװעג טכַארבעג וצרעהַא זיא
 ףשידיי רעד ןיא לודג ַא ןרעוו וצ ןביוהעגנָא טָאה ײלַאּפ ןַאהָאי ; עלעטש

 ,דנַאל ןיא רָאי 874 ןצנַאגניא ןעוועג זיא רע ןעוו ,עסערפ
 ןשידיי ןופ גנולקיװטנַא יד ןוא סקואוו םעד ןפיירגַאב רָאלק רימ ןליוו

 "עט יד רעיונעג לסיבַא ןטכַארטַאב רימ ןזומ ,עקידעמַא ןיא ןזעוו-סגנוטייצ
 ןצ יוזַא ,ןעלגילפ ערעייז טײרּפשעצ ,ןוָאטקַאדער עקיזָאד יד ןופ טייקיט

 ;ןרָאי רע90 יד ןיא ,ײלַאּפ ןַאהָאי ןוא ץנַארק ּפיליפ --- ייז ןבָאה ,ןגָאז
 ןופ דָאירעּפ ןזיב טרעדנוהרָאי בייהנָא ןופ ,רעלימ יאול ןוא ןַאהַאק .בַא
 ףָאּפ ַא זיב טרעדנוהרָאי בייהנָא ןופ ,יקסווָאנַאי .ש : גירק"טלעוו ןטשרע
 ןופ ןַאמשיפ בקעי :שינערעקרעביא רעשיטסיוװעשלָאב רעד ךָאנ רָאי
 ,1988 זיב 6

 ךיז טָאה סָאװ ,הדירי ערעווש ַא טכַאמעגכרוד רעלימ טָאה יז ןופ
 -לָאטיּפש ַא ףיוא ףוס ןשיטעטַאּפ ןייז זיב ,1914 ,טסוגיוא ןופ ןגיוצעג
 -רַאפ ןצנַאגניא זיא שזיטסערּפ סיקסווָאנַאי ;1998 ןופ רעמוז ןיא לטעב
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 טכַאמעגכרוד טָאה רע ןעוו קילדנעצ-רָאי ַא ןופ ךשמ ןיא ןרָאװעג טסַאלב
 טנעמרַאג סידייל לַאנָאשענרעטניא , יד ייב רָאטקַאדער ַא ןופ ,םילוגליג יד
 רעד וצ ןעגנַאגרעד זיא רע זיב ,"טייקגיטכערעג , רעייז רַאפ ,?סרעקריָאװ

 : ?טטרעוורָאפ , ןיא טפַאשרעטעברַאטימ-"ךיוא , רָאי עכעלטע ןופ הגרדמ
 עשיטסיצילבוּפ עקיסיוא-גָאט ,ןייא-גָאט ענייז טימ ןָא טייג ןַאמשיפ בקעי
 ןופ טייז רעטשרע רעד ףיוא טלַאּפש-סגנוטיײצ ןטצעל ןפיוא ,ןרַאטנעמָאק

 ןיא רעטסײמ-טלַא ןַא ןופ דובכ םעד טסינעג רע ןוא "לַאנרושז-ןגרָאמ ,

 רעד ,ןַאהַאק .בַא ; רָאטקַאדער רעד טינ רעמ ןיוש זיא רע םגה ,טַאלב ןייז
 זַא ,ליפעג ןקידנקידירפַאב םעד טָאה "טטרעוורָאפ , ןופ רָאטקַאדער-ףעש
 ערעדנַא עלַא ןופ ןצכערויפ-עיצקַאדער יד רַאפ ןָאט םעד ץלַא ךָאנ טיג רע
 | .עקירעמַא ןיא ןעגנוטייצ עשידיי

 ןעוטפיוא ערעייז רימ ןלעוװ טייקכעלמעווקַאב רעשיגָאלָאנָארכ בילוצ

 --- ײלַאּפ ןַאהָאי ןוא ץנַארק פיליפ (1 :גנונעדרָא ַאזַא ןיא ןענעכייצרַאפ

 רעייז ןעוו ,רע90 יד ןופ טינשּפָא-טייצ ןטימ תוכייש ןיא --- ,טסַארטנַאק ַא
 "ידיי רעד ןיא טליפעג ןטסקרַאטשמַא ךיז טָאה ןרָאטקַאדעװ סלַא גנוקריוו
 -נָאק רעייז ןופ דָאירעּפ ןיא רעלימ יאול ןוא ןַאהַאק .בַא (2 :עסערּפ רעש
 עירָאטַארָאבַאל רעשרעביירש ַא ןופ ףעש רעד יקסװָאנַאי .ש (3 :ץנערוק
 -עפש יד ןופ רָאטקַאדער רעד ,ןַאמשיפ בקעי (4 :עקירעמַא ןיא ןדיי ייב
 יד ףיוא ןיוש ,ןטײקיאײפ-טגנוסַאּפוצ סנַאהַאק .בִא רעדיוו ןוא ;ןרָאי
 .ןרָאי ערעטלע

 ןטסַארטנַאק--ײלַאּפ ןַאהָאי ןוא ץנַארק פיליפ 5

 ןעוועג זיא ןעײלַאּפ ןַאהָאי ןוא ןצנַארק ּפיליפ ןשיווצ טסַארטנַאק רעד
 ףיוא ןעמָאנךןעּפ ןייז רעטנוא ךיוא ,ַאבמָאר בקעי .רעקידנעטשלופ ַא
 "רעגריב רעקידנעטש ןייז ןיוש ָאד ןרָאװעג זיא סָאװ ,ץנַארק פיליפ שידיי
 -ָארייא ןַא ןבילבעג עקירעמַא ןיא ןרָאי ענייז עֶלַא זיא ,ןעמָאנ רעכעל
 רעטלע ןיא ,זיא רע ןעוו .טרָאװ םעד-טָא ןופ ןיימ ןטסנייפ ןיא רעיײפ
 רעד ןופ רָאטקַאדער ןרעוו וצ עקירעמַא ןייק ןרָאװעג ןפורעג ,רָאי 89 ןופ
 ַא סָאװ ,שטנעמ רעטנרעלעג ַא ןעוועג ןיוש רע זיא "גנוטייצ-רעטעברַא

 רעטניה טַאהעג ךיוא רע טָאה גנודליב רעשידיי רעקידהשקשינ רעד ץוח
 ךיוא יו ,טוטיטסניא ןשיגָאלָאנכעט רעגרוברעטעּפ ןיא רָאי עכעלטע ךיז
 -בושח ַא ןרָאװעג זיא רע ואוו ,ןָאדנָאל ןוא זירַאּפ ןיא ןרָאי-רידוטש לָאצ ַא
 .עיצַארגימע רעשידיי-שיסור רעד ייב טסיצילבוּפ רע

 רע זיא ,(1894) "טַאלב-דנעבַא , ןופ רָאטקַאדער ןרָאװעג זיא רע ןעוו

 .םינינע עשיטילָאּפילַאיצָאס רענַאקירעמַא ןיא טנװַאהַאב ןעוועג ןיוש
 סָאװ ,סעיצידַארט-רוטלוק עשיאייּפָארײא טימ שטנעמ ַא יוװ ,ץלַא רעבָא
 טייקיטעט רעשיטסילַאנרושז ןייז רַאפ ןליצ ערָאלק ןוא ןַאלּפ ַא טַאהעג טָאה

 "יירש ןייז ןופ שזיטסערּפ רעד .הביבס רעשידיי-שיטנַארגימיא רעד ןיא
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 ןופ רעוט רעיירט-ןּפיצנירּפ טלַא ןעמָאנ רעטוג ןייז ןוא טנַאלַאט ןשירעב
 .ןעגנַאגעגסיוארָאפ םיא ןענייז גנוגעווַאב רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד

 ןעמוקעג .ןצנַארק רַאפ רעגניי רָאי 13 טימ ןעוועג זיא ײלַאּפ ןַאהָאי

 "עג טָאה רע .לרוחב רעקירָאי-17 סלַא ,1888 ןיא ,עקירעמַא ןייק רע זיא
 "ָאװ ןיא רוחב-הבישי סלַא ןרָאי עטרעביושעצ 274 ַא ךיז רעטניה טָאה
 ,עװַאביל ןיא טנעדוטס-בלַאה ,רענרעל-בלַאה סלַא ,ענווָאק ןוא ןישזָאל
 ,עװקסָאמ ןיא רעטלעטשעגנָא-טלדנַאה טלַא ןימרעט ַא ןופ סייבוצ ןטימ
 ,טדמשעגרעטנוא ןבָאה ךיז וליפַא לָאז רע ואוו

 "עצ ןייז ףיוא .רענעטָארעג רעייז ַא ןעוועג רע זיא ןָא-זייוודניק ןופ
 טשַאנעג טָאה ,דומלת טנרעלעג ליפ טָאהעג רע טָאה רעגייטש ןטרעביוש

 "ור ףיוא ןענַאמָאר טימ טנעײלעגנָא ךיז טָאה ןוא ןשינעטנעק עכעלטלעוו
 -עמַא ןייק ףיש רעד ףיוא ןיוש ,שטייד ףיוא לסיבַא ןוא שיאיירבעה ,שיס
 ץנימ לקיימ ,ןַאמָאר-דנוש ןקידנעטשלופ ַא ןבירשעגנָא רע טָאה עקיר
 טָאה ןוא "טַאקָאװדַא-סקלָאפ , ןיא טקורדענּפָא ןַאמָאר ןקיזָאד םעד טָאה
 .רַארָאנָאה רעלָאד 80 עצנַאג טלָאצַאב רבחמ םעד

 "עגמורַא ךיז ײלַאּפ ןַאהָאי טָאה עקירעמַא ןיא ןרָאי עטשרע ענייז
 עװַאקישט יד ןוא רעטַאעט ןשידיי ןטזָאלרָאװרַאפ םעד ןשיווצ טעקנָאלב
 ,?טָאקָאװדַא-סקלָאפ , ןרַאפ .ןרָאי רע80 ףוס יד ןופ ,ךעלטעלב-לארשירלכ
 -בָא-םורפ ןבירשעג רע טָאה ,ןימ ןרעגרע ןופ רעטעלב ערעדנַא רַאפ ןוא
 "עג קיטייצכיילג טָאה רע םגה ,ןענַאמָאר-דנוש ןוא ןעלקיטרַא עשיסקָאדָאט
 רעטַאעט ןרָאפ ,ןטסיכרַאנַא יד ןשיווצ ךיז ןעיירדוצנײרַא ךיוא טוואורּפ
 ןגעוו ןוא סעפָארטסַאטַאק-טייצ ײלרעלַא ןגעוו ,טעמַארד טקַאבעג רע טָאה
 ,"ןטסיליהינ עשיסור,

 ןיא ךעלטעלב עכעלטע ןופ רָאטקַאדער טלַא םילוגלג ראּפ א ךָאנ

 םענעטלעז ןייז טמַאקלופרַאפ טָאה רע ואוו ,קרָאי-וינ ןוא עיפלעדַאליפ
 -ַאקירעמַא ןלעג ןטסטרעּפמולעגמוא םעד זחסונ ןשידיי ַא ןבעג וצ טנַאלַאט
 רע90 ןטימ יד ןופ "עדַאיטסריױה , רעד טימ לעלַארַאּפ ,םזילַאנרושז רענ
 -רעטסיימ , רעד ןרָאװעג ןיוש ,טלַא רָאי 28 םיוק ,ײלַאּפ ןַאהָאי זיא ,ןרָאי
 ,?ןטעזַאג , יד ןופ ןוא "טַאלבעגַאט , ןופ "רעיוב

 -וצ ַא ןעוועג ךעלטנגייא זיא ,שטנעמ רעטריניפַאר רעד ,ץנַארק
 עיור יד ןופ טַאלב-גָאט ןשידיי ןטשרע םעדו רַאפ רָאטקַאדער רעזעירוסקול
 "גףוטייצ-רעטעברַא , רעכעלטנכעוו רעד ןיא .רעטעֿברַא עשיטנַארגימיא
 .ןגיוא יד ןיא קרַאטש וצ ןפרָאװעג טינ "ןורסח, רעקיזָאד רעד ךיז טָאה

 -עלטלעוו-רעמ יד ,ערעטנעגילעטניא יד ".צ"-,א,, יד ךָאד ןבָאה טנעיילעג
 ןקילײטַאב םורפ טגעלפ סָאװ ,ןומה רעקידנסקַאװנָא רעד .רעטעברַא עכ
 -סילַאיצַאס עטשרע יד ןפיולכָאנ תוקיבד טימ טגעלפ ןוא סקיירטס ןיא ךיז
 ךיוא קיטייצכיילג עקַאט ךיז טגעלפ ,סרָאטַאטיגַא עשיטסיכרַאנַא ןוא עשיט
 טשרע ."דלָארעה ןכעלגעט , םעד טימ ןוא "סטַאלבעגַאט , יד טימ ןקיווק
 ןומה-רעטעברַא םעד ןסײרעצּפָא וואורּפ רעד ןרָאװעג טכַאמעג זיא סע ןעוו

 טָאה ,"טַאלב-דנעבַא, םענעגייא םוצ םיא ןעיצוצ ןוא ןעגנוטייצ ענעי ןופ
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 םוצ גנוטייצ יד ןסַאּפוצוצ ןליוומוא סצנַארק ןזײװאוצסױרַא ןביוהעגנָא ךיז
 .עירָאטידיוא רעטשטניוועג רעד ןופ טסוג

 -עג ךיז טָאה ,תוחוכ עמירָא רעייז עריא טיול ,*טַאלבידנעבַא, סָאד
 עלַא ןגעו טרימרָאפניא רענעײל-רעטעברַא עשידיי יד ןטלַאה וצ טימ
 בצמ ןקידטלָאמעד םעד טיול ,טָאה טָאלב סָאד .ןעגנוריסַאּפ עקידנפיול
 ,טָאטש ןופ סעיינ יד ןבעגוצרעביא טסיילפעג ךיז ,שידיי םענעבירשעג ןופ
 .רעגייטש ןטסכעלדנעטשרַאפ ןוא ןטסרָאלק םעד ףיוא ,טלעוו ןוא דנַאל
 -םושב רעבָא זיא עיצקַאדער ןיא םירבח ערעייז ןוא ןעמיובנעגייפ ,ןצנַארק
 -רעלוּפָאּפ םענעי טַאלב רעייז ןיא ןצנַאלפוצרעבירַא ןלַאפעגנייא טינ ןפוא
 ןעוועג ,ןעגנוגייצרעביא ערעייז טיול ,זיא סָאװ ,םזילַאנָאיצַאזנעס ןטסיװ
 ,םלוע-רענעייל ןוויאַאנ ןופ תוחומ ןוא רעצרעה יד רַאפ טפיג שממ

 -ילבוּפ-שירערעלקפיוא ערעדנַא ענייז יוװ ,ןעלקיטרַא-טייל סעצנַארק

 "יושעצ רעד ןָא ,רָאלק ,ךעלכַאז ןבירשעג ןעוועג ןענייז ןטעברַא עשיטסיצ
 -ןייש , סלַא ןטלָאגעג רעטעלב ערעדנַא יד ןיא טָאה סָאװ ,הצילמ רעטרעב
 "עד יד טרינָאּפמיא רעמ דָארג טָאה סָאװ ,תונלטב רענעי ןָא ,"יירעביירש
 סעצנַארק .קרָאי-וינ ןיא ןעגנוטייצ עשידיי יד ןופ רענעייל עקידטלָאמ
 ןייג ןלָאז רעטעברַאטימ ענייז ךיוא זַא ,ףיורעד ןבעג גנוטכַא ןייז ,רעטסומ
 ,ןבעג וצ ריפנייא ןייז יו ,םיכרד עשיטסילַָאנרושז ענייז ןיא רעקינייוװ-רעמ
 -יוצנַארפ ערעלוּפָאּפ ןופ ןעגנוצעזרעביא ,ףָאטש-סגנולייוװרַאפ סלָא וליפַא

 ,דנוש ןטריצירבַאפ-ןגייא םעד טָאטשנָא ,ןעגנולייצרעד ןוא ןענַאמָאר עשיז
 ,ןטפעה לובמ םעד ןיא ןעגנוטייצ עשידיי יד טלָאמעד טליפעגנָא טָאה סָאװ

 ןוא ןטימ ןיא גנוטייצ ןייז וצ רענעייל ליפ ןעיצוצ טנעקעג טינ ןבָאה ---
 .ןרָאי רע90 יד ןופ ףוס םייב

 "רעד ןוואורּפ וצ ןלַאפעגנייא טינ רָאג זיא ץנַארק רעײּפָאריײא םעד
 ןופ סעיצידַארט יד וצ ןוא טסייג םוצ יירטעג .ליוו םלוע רעד סָאװ ןקעמוע
 "עג רע טָאה ,ןסקַאװעגסיױא זיא רע רעכלעוו ןיא ,הביבס-רוטלוק רעד
 "עג ןבָאה ייז ןכלעוו ךָאנ ,ףָאטש םענעי טינ רענעייל יד ןבעג וצ טבערטש
 ןיא ךיז ןריזיטַאמילקַא וצ ידכ ,ןענעייל ןפרַאד ייז סָאװ סָאד רָאנ ,טצכעל
 ןלַאיצַאס םעיינ םעד ןיא ךיז ןסַאּפוצנײרַא ןוא ,עיצַאזיליוויצ רעיינ רעד
 "צג טָאה רע .ןלַאפעגנײרַא גנולצולּפ ױזַא ןענייז ייז ןכלעוו ןיא ,דנַאטש

 -רעביא טיירג ןענייז סָאװ ,רערעל-סקלָאפ עלענָאיצידַארט ענעי וצ טרעה
 ,ןפוא ןטסגנירג ןטסרָאלק ןפיוא עסַאמ-םידימלת רעד הרות רעייז ןבעגוצ
 ןבייהנָא לָאז רע זַא ,ןסָאלשעגסיוא ןעוועג םיא ייב זיא רַאפרעד דָארג רָאנ

 רע רעדָא ,ןומה ןקידנסיוומוא םייב ןעמענוצסיוא ידכ ,ײרעצַאיַאּפ ןביירט
 ןָאט סנױזַא ןלָאז יז ,רעטעברַאטימ ענייז ןופ זיא סע ןעמעוו ןזָאלרעד לָאז

 | ,ריפנָא ןייז רעטנוא
 ךָאנ טלָאמעד רעבָא זיא םלוע רעשידיי-שיטנַארגימיא רעטיירב רעד

 ןרעווש ַא ךָאנ ,ןגָאז וצ ױזַא ,דָאירעּפ-"ןטרָאג-רעדניק , ןיא קיטסייג ןעוועג
 "מורַא ןכָאנ רעדָא ,ךעלקירבַאפ-ץיווש עטסוויטימירּפ יד ןיא עצַארּפ גָאט
 ,שיוק-רעלדעּפ םעד ןגָארט ןוא עלעגעוװ-ּפוטש ןרעווש ןטימ ךיז ןּפעלש
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 "ידיי-שיטנַארגימיא רעד ןופ רענעייל-סגנוטייצ רעכעלטינשכרוד רעד זיא
 -פיוא ןוא עיצַאמרָאפניא ןעמענוצפיוא לגוסמ ןעוועג טינ הביבס רעש
 ףָאטש ַאזַא יו ,ןעגנוריסַאּפ עקידנפיול ןופ ןעגנוטכיײלַאב עקידנרעלק

 ץנַארק ןעמעוו ,םלוע-רענעייל ןשיאייּפָאריײא ןרַאפ ןרעוו טיירגעגוצ טגעלפ
 ןקידירפַאב טנעקעג ,םיכרד עשיטסילַאנרושז ענייז טימ ,טָאה

 עטשרע יד ןעמוקעגפיוא טלָאמעד ןיוש ןענייז עּפָארײא ןיא ךיוא
 עטסנרע .גנַאגּפָא ןסיורג רָאג ַא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ךעלטעלברַאװלוב
 -עּפ רעשיטסילַאיצָאס רעשיטסילַאעדיא רעד ןופ ,רקיע רעד ,ןטסילַאנרושז

 טקנעװשרַאפ עקַאט ןענייז ,טרעהעג טָאה ץנַארק רעכלעוו וצ ,עירעפיר
 ערעלערוטלוק יד ןבָאה טייצ רעד טימ .רעטעלב-דנוש יד ןופ ןרָאװעג

 ןטפירשטייצ ערעייז ןעלקיװטנַא וצ ןֹזיוװַאב עּפָארײא ןיא ןטסילַאנרושז
 ןטעװערָאהרַאפ ןרַאפ טייקכעלדנעטשרַאפ רערעגנירג ןופ גנוטכיר א ןיא
 ךָאנ ןרָאי ןוא ןרָאי ןעמוקעג רעבָא זיא עיצולָאװע ענעי .,רענעייל ןומה
 ענייז ןבָאה ןרָאי רע90 יד ןיא .עּפָארײא ןופ קעװַא זיא ץנַארק יװ ,םעד
 טייוו ךָאנ עסערּפ רעלַאקידַאר רעשיאייּפָאריײא רעד ןיא ןגעלָאק-ןעיידיא
 -נעגילעטניא רעייז ןיוש .עטסטנעיילעג יד ןופ זיירק םוצ טרעהעג טינ
 רעשיאייּפָאריײא רעד ןופ סעיצידַארט יד ייב ןטלַאהעג ייז טָאה טייקשיט
 "ייס ןענייז לַאנרושז ַא ןוא טָאלב ַא ןעוו ,ןטייצ עקידרעירפ יד ןופ עסערּפ
 ,ןשטנעמ-ןומה ןרַאפ טניימעג ןעוועג טינ יוו

 ,טרַאדנַאטס-עסערּפ ַא טלקיװטנַא טַאהעג ןיוש רעבָא טָאה עקירעמַא
 יד .רענעייל םענשַאּפערָאה ןופ קַאמשעג םוצ טסַאּפעגוצ ךיז טָאה סָאװ

 "רעד גנוסַאּפוצ עקיזָאד יד טָאה "םזיטסריוה , ביײהנָא ןופ עסערּפ עלעג

 ,עסערּפ עשידיי יד ךיוא .,עיצַאזירַאגלואוו ןופ םערטקסקע םוצ זיב טריפ
 ,רָאי 28 עטשרע עריא ןופ ףוס םייב קידלקַאװ טליפעג ךָאנ ךיז טָאה סָאװ
 םייבר רענַאקירעמַא עריא ןייגוצכָאנ ךיז טנרעלעגסיוא זיא-סע-יוו טָאה
 "רעד ןבָאה .ןומה ןעיור ןופ ןשטנעמ רעמ סָאװ ןקידירּפַאב ןופ טרּפ ןיא
 ץנַארק ןעמעוו ,גנוגעװַאב רעד ןופ רערעדנואווַאב קינייװ טינ עקַאט רַאפ
 -עג טשרעביל טרָאפ ,טנידעג ךעלטנרָא ױזַא ןבָאה "טַאלב-דנעבַא , ןטימ
 רעמ טפַאשרַאפ ייז ןבָאה סָאװ ,רעטעלב עשידיי ענעי קיסעמלגער טנעייל

 ,האנה
 "מורפ עשיטסילַאיצָאס טרָאּפעגפיױנוצ טָאה םיובנעגייפ ןימינב ןייא

 -עגּפָא ךיז טָאה סָאװ ,שילָאּפ-זיולק ןופ טייקטרעביושעצ רעד טימ טייק
 זיא ,ןבירשעג ןוא טגָאזעג טָאה רע סָאװ ץלַא ןיא קיסעמכיילג טלגיּפש
 ךיוא ,"טַאלב-דנעבַא , ןופ רעביירש רעטסרעלוּפָאּפ רעד ןעוועג עקַאט רע
 רע טָאה תובהלתה רעשיטסידנַאגַאּפָארּפ ןייז ןיא .דָאירעּפ סצנַארק ןיא
 רעינַאמ רעשימיובנעגייפ רעד זיא ןצנַארק .,סָאמ יד טּפַאכעגרעביא דימת
 ןענייז םיא ןיא רעײּפָארײא ןלערוטלוק םעד .ןצרַאה םוצ ןעוועג טינ רָאג
 "טימ ןקיטכיוו ןייז ןופ ןעגנורעטסעל-טָאג עבָארג יד ןעוועג רעדיוורעד
 "דיז סמענעי ןעגנילשוצּפָארַא רעווש ןעוועג ךיוא םיא זיא סע .רעטעברַא
 -ַאג , יד ןוא "טַאלבעגַאט, ןופ ,"עקלומרַאי , רעד ןגעק קימעלָאּפ עשירעל
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 -ייא ןייז .טנעקעג טינ רעבָא ץנַארק טָאה ןעמיובנעגייפ ןעמַאצ ."ןטעז
 -יירפ-ביירש יד ןצענערגַאב וצ טינ ןעוועג בייחמ טָאה אפוג טייקשיאייּפָאר
 ,םיא סָאװ ,םעד בילוצ זיולב ,רבח-ןעיידיא ןוא עגעלָאק ַא ןופ טייה

 "עמ-ביירש ןוא ליטס סעגעלָאק םעד ןענייז ,טַאלב ןופ ףעש םעדו ןצנַארק
 ,ןלעפעג טינ ןדָאט

 עקירעיורט טַאהעג טָאה ןעמיובנעגייפ רַאפ טייהיירפ עקיזָאד יד רָאנ

 -לב טכַארטעגסיױא טָאה םיובנעגייפ ןעוו .?טַאלב-דנעבַא; ןרַאפ ןגלָאפ
 -ָארּפ -תוסרוקיּפַא רעקירעייפ ןייז ןיא ,עיגילער רעשידיי רעד ףיוא םילוב
 עלערוטלוק לָאצ ַא טריקָאש טלָאמעד וליפַא רשפא סָאד טָאה ,עדנַאגַאּפ
 -ַאקירעמַא ןיא גנוטייצ יד רעבָא רַאפרעד טָאה טָאג .רענעיײל-רעטעברַא
 סָאמ יד טּפַאמעגרעביא טָאה רע ןעוו רָאנ .טּפעלשעג טינ טכירעג רענ
 ןוא ,"עקלומרַאי; רעייז טימ סנהָאזהרש יד ןגעק קיטירק רעטביולרעד ןופ
 ,ייז ןגעק ןעגנוקידלושַאב-לדניווש טימ ןצלַאזַאב ןלַאפנָא ענייז ךָאנ טָאה
 -ָארטנָאק טימ ןקיטעטשַאב טנעקעג טינ טָאה רע עכלעוו ןעגנוקידלושַאב
 ןיא טכַארבעג ןיוש ךוסכס םעד סנהָאזהרש יד ןבָאה ,ןטנעמוקָאד עטריל
 זיא אפוג םיובנעגייפ ןעוו ,רעטעּפש ןרָאי ןוא .ןטכירעג רעקרָאידוינ יד
 ןדָאש רעד טָאה *?טַאלב-דנעבַא,; םוצ עיציזָאּפָא רעד ןיא ןעוועג ןיוש
 זַא ,ןעוועג םרוג סנָאזהרש יד טנקסּפעגוצ טָאה טכירעג סָאד סָאװ ,ץאזרע
 יד ןבָאה רעבעגסיורַא יד לייוו ,ןלעטשּפָא ךיז לָאז "טָאלבידנעבַא, סָאד

 ,ןלָאצַאב טנָאקעג טינ ףָארטש

 ,רָאטקַאדער סלַא ײלַאּפ ןַאהָאי ןופ געוו רעד ןעוועג זיא שרעדנַא ץנַאג
 ,ןפיצנירּפ ערעגנירג ךָאנ ענייז טימ ,שזַאגַאב-רוטלוק ןקניטכייל ןייז טימ
 -ץרּפ עשיאייפָאדיײא זיא טינ ערעסָאװ ןופ טייקיירפ רעלַאטָאט ןייז טימ ןוא
 עטשרע ענייז טָאה סָאװ ,ןַאמרעגנוי רעקיזָאד רעד טָאה ,סעיצידַארט-עס
 ןטסגרע ןופ ןטָאש ןיא ,עקירעמַא ןיא טלעטשעג טירט עשיטסילַאנרושז
 -ןייא ענייז בילוצ ןיוש ,םזילַאנרושז רענַאקירעמַא ןופ דָאירעּפ-שזַאטנַאש
 ןוא טייצ ןייז ןופ ןוז רעיירטעג ַא ןרעוו טזומעג ןטייקיאייפ ענעריובעג
 ,הביבס

 סָאװ ,סָאד רענעייל םעד ןגָארטרעטנוא ןופ ןינע רעד זיא םיא רַאפ
 עקידנגעוורעביא יד קידנעניפעג .ךַאז עטסכעלריטַאנ יד ןעוועג ,ליוו רע
 טקנעברַאפ ךעלקיטייוו ,זעיגילער קרַאטש ןדיי עשיטנַארגימיא טייהרעמ
 יד תמחמ ,ךעלטעטש עניילק ערעייז ןופ רעגייטש-סנבעל ןעמורפ ןכָאנ
 ייוז-םייה ןכעלשטנעמלַא ןופ ןלײטוצּפָא טינ ןעוועג זיא טפַאשקנעב עקיזָאד
 ,טסילַאנרושז רעקניגנוי רעקיזָאד רעד טָאה ,רערעדנַאװרעביא עלַא ןופ
 רעסַאװ-ףיוט לסיבַא ןופ םעט םעד וליפַא טכוזרַאפ רע טָאה ןיילַא סָאװ
 ענטעמַאה ענױזַא רענעייל יד ןגָארטוצרעטנוא ןענַאטשרַאפ בייל ןפיוא
 רעצרעה ערעייז ןלָאז סָאװ ,תושרד-רסומ ענייז ןיא עיסקָאדָאטרָא סעזָאד
 | ! .ןקיווקרעד

 -עילק רעד ןופ זעטניס סיײלַאּפ ןַאהָאי ןעוועג זיא לַאינעג תמאב
 ןשיאיוג ןטספירט רענַאקירעמַא ןטימ טעטיזָאיגילער רעשידיי-קידלטעטש
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 וליפֲא רע טָאה ,עיצַאניבמָאק עקיזָאד יד קידנּפַאשַאב .םזילַאנָאיצַאזנעס
 רעשידיי רעדֹנַא ןייק .טנעטַאּפ ַא ןעמענוצסױרַא ריא ףיוא טרָאּפשרַאפ
 ַאזַא ןזיװעגסױרַא טינ טָאה ,םיא ךָאנ ךיוא ןוא ,טייצ ןייז ןופ טסילַאנרושז
 ,רע יו ,קיטש-דמש ענױזַא ןזיײװַאב טנעקעג טינ טָאה רענייק .טנַאלַאט
 ,רבח רעטסטנעָאנ ןייז .טריניבמָאק קיצנוק ױזַא ייז טָאה ,ײלַאּפ ןַאהָאי
 -עג ןבעל ןגנַאל ,סעציוװָאקילעז ,ןייז ןופ ףוס ןזיב טָאה ,ץיוװָאקילעז ליצעג
 -םוב ,רענייק .תואצמה עשיאיילַאּפ ענעי ןרעדנואווַאב קיטכירפיוא טזומ
 ,ןבַאמוצכָאנ םיא גלָאפרעד טימ ןזיװַאב טינ טָאה ,ךעלבעטש

 ענעי ןיא .טעטיױװיטקודָארּפ סיײלַאּפ ןעוועג ךיוא זיא לַאנעמָאנעפ

 יד טלעטשעגנייא ןעוועג טינ סעיצקַאדער עשידיי יד ןיא ךָאנ זיא ןרָאי
 ןוא רָאטקַאדער-קינָארכ ןטמיטשַאב-טסעפ ַא טימ קינָארכ ןופ גנולייטנייא
 ,ןטייז-סגנוטייצ עטסקינייװניא ענעפורעג-יױזַא יד ןוא ,רעביירש בַאטש ַא
 ןוא רעפלעהטימ ןייז טימ רָאטקַאדער-ףעש ןופ לובג םוצ ןרעהעג סָאװ
 -קיטכיוו יד ןביירש ןײלַא סנטסרעמ טגעלפ ײלַאּפ .רעטעברַאטימ ערעייז

 "נגעלעג עדעדנַא ןוא ןעלקיטרַא-טייל ענייז ץוח ַא ,גָאט ןופ קינָארכ עטס
 רעד .ןביירש ןענַאמָאר וליפַא רע טגעלפ לַאפטיונ ַא ןיא ,ןעלקיטרַא-טייה
 קַארפ ַא ןיא ךיז ןָאטוצנָא ,ןלַאװ-ברע עלַא ,טייצ טעייטסעג םיא טָאה ייב
 ןוא ,לָאטקַאדער ןקידטלָאמעד ַא טסַאּפעג טָאה סע יװ ,טוה-רעדניליצ ןוא
 ,הרבח רעשיטילַאּפ רעד ןופ טרעריפלדער יד רַאפ ןלעטשרָאפ ןזָאל ךיז

 םעד רַאפ טלעג-עקּפַאל םעד ץוח ַא ידכ ,טנידַאב טָאה גנוטייצ ןייז סָאװ
 עקיסַאּפ ַא ןלַאפנײרַא ךיוא ,רָאטקַאדער םעד יװ ,םיא לָאז ,רעבעגסױרַא
 -עילוהרַאפ ַא ,ןרעװ ןלַאפרַאפ ןענעק ךיוא רעבָא טגעלפ רע . . . עבטמ

 טרָאפ טָאה רע ןעוו ,ןלַאפ ענױזַא ןיא .עיצקַאדער ןופ געט ליפ ףיוא ,רעט
 טגעלפ ,לקיטרַא-טייל ןייז סרעצעז יד טייצ ןיא ןעגנַאלרעד וצ ןזיװַאב טינ
 "סטרעוװרָאפ , ןופ ןקורדרעביא ,טייקשירעליואוו רעקידרקפה טימ ,רע

 טָאטשנָא ,קיטילָאּפ ריא ןוא עיסקָאדָאטרָא רעד ףיוא לַאפנָא ןטסזייב םעד
 ,רָאנ טעז, :גנוקרעמַאב רעזיולב רעד טימ ,לקיטרַא-טייל םענעגייא ןַא

 "! קיאייפ ןענייז ןסָאנעג יד הּפצוח רעסָאװ ףיוא

 ןרָאטקַאדער עקידנריפ עטשרע ייווצ עקיזָאד יד ןופ טסַארטנָאק רעד
 ,קידנעטשלופ ,קפס ןָא ,זיא עקירעמַא ןיא ןעגנוטייצ-גָאט עשידיי ןופ

 לָאז ןבעל סײלַאּפ זַא ,ןעוועג םרוג טָאה לזמ רעזייב ךעלנעזרעּפ ןייז
 טבעלעגרעביא םיא טָאה ץנַארק 1907 ןיא ,גנולצולּפ ןרעוו ןטינשרַאפ

 .רָאי 15 יװ רעמ טימ

 ,"טַאלב-דנעבַא , ןופ רָאטקַאדער סלַא ןרָאי ענייז ךָאנ ,זיא ץנַארק
 -עטיל רעשידיי רעקידנסקַאװ רעד ןופ רעפַאש רעקיטכיוו רעייז ַא ןרָאװעג
 ַא ןעמונרַאפ רע טָאה םעד ץוח ַא .עּפָארײא ןוא עקירעמַא ןיא רוטַאר
 ןופ ,"טניירפ , ןופ ,"טפנוקוצ , ןופ רָאטקַאדער סלַא ,עיציזָאּפ עבושח
 -.סקע עטנַאסערעטניא ןַא טכַאמעג רע טָאה ךיוא ."גנירירעטעברַא;
 -עצ טָאה עיצקַאער עשיסוד יד ואוו ,.סע.ּפ.ּפ רעד רַאפ ,ןליױּפ ןייק עיסרוק
 .טפירשטייצ עקיטכיוו ַא ןריטקַאדער ןטרָאד לָאז רע ,ןַאלּפ םעד טרעטש
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 ןיא ךעלריפסיוא ןבירשַאב ןײלַא ,בגַא ,רע טָאה ענייז עיסרוקסקע ענעי

 ןרעטנוא ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ, רעד ןיא ןוא "לַאנרושז-ןגרָאמ ,

 ךיוא זיא רע 1908 ןוא 1907 ןופ ךשמ ןיא ,"םלענ לקנעי , םינָאדװעסּפ

 ,ףוסל ,ןוא "לַאנרושז"ןגרָאמ; ןופ רעטעברַאטימ רענעעזעגנָא ןַא ןעוועג

 ."סטרעוװרָאפ , ןופ

 ןיוש ןבעל קידלמוט ןוא ץרוק ןייז ןופ ןרָאי עטצעל יד ןיא טָאה ײלַאּפ

 עשיטסינויצ ןוא ערענָאיצולָאװער ליפ ןופ ,עיינ יד זַא ,ןליפרעד ןביוהעגנָא

 םעיינ ןייז רַאפ קיטסניג זיא ,עיצַארגימיא עטרידנַאגַאּפָארּפעצ ןעײטרַאּפ

 -עייל עיינ טניוועג ןַאהַאק יו ןעזעג טָאה רע ,ןַאהַאק ,בָא --- טנערוקנָאק

 עזעיגילער-ךעלרעגריב ןיא וליּפַא ,"סטרעװרָאפ, ןרַאפ םידיסח ןוא רענ

 עכעלנעזרעּפ ןיא ןָאטרַאפ קרַאטש-וצ ןיוש ןעוועג זיא ןיילַא רע ,ןזיירק

 ןטלַאה וצ יװ ,לטרָאפ ַא ןטכַארטוצוצ טרעטשעג םיא ןבָאה סָאװ ,םיקסע

 ,טנערוקנָאק ןקידנגייטש םעד ןגעק ,עיציזָאּפ ריא ףיוא "טַאלבעגַאט סָאד ,

 ,רעגנעל ןבעל לָאז רע ןעוו ,אפוג ןײלַאּפ ןופ ןרָאװעג טלָאװ סע סָאװ

 סָאד ,רעטעלב ענייז ןופ לרוג רעד לַאפ ַאזַא ןיא ןעוועג טלָאװ סע סָאװ ןוא

 טקַאפ רעד .תורעשה רַאפ ןינע ןַא זיא ,"ןטעזַאג , יד ןוא ?טַאלבעגַאט ,

 רָאג"זיב ַא ןעוועג זיא ,טיוט ןייז ךָאנ ףכית ,ליּפשכָאנ רעד זַא ,טביילב

 טנַאלַאט ליפ ױזַא טימ טָאה רע עכלעוו ,םיתב-ילעב ענייז .רעקירעיורט

 היוול ןוא טיוט ןייז ןגעוו גנודלעמ רעד ןיא ןבָאה ,טכַאמעג ךייר ןוא סיורג

 .רָאטקַאדער רעייז ןעוועג זיא רע זַא ,ןענָאמרעד וצ טביולרעד טינ וליּפַא

 ?טַאלבעגַאט , ןיא גָאלָארקענ ַא ןקורד טלָאװעג טָאה ץיוװָאקילעז ליצעג ןעוו

 -ילעב יד ואוו ,ןָאטעילעפ ַא ןיא ןָאט טזומעג סָאד רע טָאה ,רבח ןייז ךָאנ

 ףיוא קעווַא, --- זיא ײלַאּפ זַא ,ןענעכייצרַאפ וצ טביולרעד םיא ןבָאה םיתב

 .+. ידוש לא ןופ ירובָאס ןיא ריצַאּפש ַא

 רעקקירוצ סנַאהַאק .בַא רַאפ ,"סטרעװרַאֿפ רעד 6

 -ייצ עקיבלעז יד טייצ רעזדנוא ןופ "סטרעװרָאפ, רעד זיא לעמרָאפ

 ,1807 ,לירּפַא ןט22 םעד ץנעטסיזקע ריא ןביוהעגנָא טָאה סָאװ ,גנוט

 "יייע עּפַאנק ַא ןַארַאפ זיא ,ןעמָאנ םענעטלַאהעגנָא םעד ץוח ַא ,שיטקַאפ

 ןטסערג םעד ןוא ,1897 בייהנָא ןופ גנוטייצ רעניילק רעד ןשיווצ תוכ

 ,טלעוו רערָאג רעד ףיוא ןדיי ייב טַאלב-גָאט רָאי 80 תוחּפה-לכל רַאפ

 טימ ןדנוברַאפ גנע ױזַא זיא גנוטייצ רעקיזָאד רעד ןופ ערעירַאק יד

 עטכישעג יד זַא ,1903 ןופ טסברַאה םעד טניז רָאטקַאדער ןקידנעטש ריא

 יד :םיקלח ייווצ ןיא ןרעוו טלייטעגנייא רַאפרעד זומ "סטרעװרָאפ , ןופ

 ,רָאטקַאדער-ףעש סלַא רעקקירוצ סנַאהַאק .בַא רַאפ רָאי בלַאה ַא טימ 5

 ,םעד ךָאנ ןרָאי-"סטרעוװרָאפ , עלַא ןוא

 רעד ךיז טָאה ןביױהעגנָא ןרָאװ ,רעקקירוצ ןייז רַאפ :ָאד גָאז ךיא

 ךָאנ רָאי ןגרַאק ַא .עיצקַאדער סנַאהַאק .בַא רעטנוא ךיוא "סטרעוװרָאפ ,
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 זיא רע ןעוו ,1902 ןופ גנילירפ ןזיב ןזָאלרַאפ עיצקַאדער יד רע טָאה םעד

 -עטש-רָאטקַאדער רעד וצ ןרָאװעג טכַארבעגקירוצ םישדח עכעלטע ףיוא
 "ייז ןדָאירעּפ עשירָאטקַאדער ייווצ ענעי .טרינגיזער רעדיוו טָאה ןוא על
 ןופ טסברַאה ןכָאנ ןופ "סטרעװרָאפ , םוצ טינ תוכייש ןייק רעבָא ןבָאה ענ
 -טפ"עסערּפ "סטרעוורָאפ , יד טָאה ,1902 ןיא ייס ,בייהנָא ןיא ייס- ,8
 טפַאשלעזעג עשירעבעגסיורַא יד ןסייהעג טשרצעוצ טָאה סע יוװ ,עיצַארעד
 יד יװ ,"ןָאשײאיסָאסַא-סטרעװרָאפ, יד ןוא ,גנוטייצ רעקיזָאד רעד ןופ
 "סטרעװרָאפ , יד ןבָאה ,1909 ןיא ןסייהעג ןיוש טָאה טפַאשלעזעג"גַאלרַאפ
 טסברַאה ןיא טשרע .ןרָאטקַאדער ערעייז טמַאצעג קרַאטש וצ רעבעגסיױרַא
 -קַאדער זיא רע ןמז-לכ זַא ,טריפעגסיוא טָאה ןַאהַאק .בַא ןעוו ,1903 ןופ
 ןופ גנוריפ רעלענָאיצקַאדער רעד רעביא העד עטסלופ יד רע טָאה רָאט
 ידכ רָאנ ,"סטרעוװרָאפ , ןופ גייטשפיוא רעד ןָא ךיז טבייה ,גנוטייצ רעד
 זיא ןעגנוכיירגרעד עשירָאטקַאדער סנַאהַאק .בַא ןצַאשּפָא רעסעב ןענעק וצ
 -ָאד רעד ןופ ערעירַאק רעד ןופ םיטרּפ-טּפיוה יד ןענעכייצרַאפ וצ קיטיונ
 טָאה יז ןעוו ,ןרָאי-בייהנָא ענעי ןיא ןטפַאשנגייא עריא ןוא גנוטייצ רעקיז
 ,ןטייהקנַארק-רעדניק עריא עלַא טכַאמעגכרוד

 "סטרעוװרָאפ , רעד זיא ,ןרָאװעג טקרעמעגנָא רעירפ ןיוש זיא סע יו
 "ידיי רעטשרע רעד וצ טָאלב-עיציזָאּפָא סלַא ןרָאװעג ןפַאשעג בייהנָא ןופ
 ןרָאטַאיציניא יד ןשיווצ .עקירעמַא ןיא רעטעברַא רַאפ גנוטייצ-גָאט רעש
 -ַאגֹרָא עשיטסילַאיצָאס ,סרעוט ,רעביירש ןעוועג ןענייז "סטרעוורָאפ , ןופ
 טימ ןדירפוצמוא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןרענָאיּפ ןָאינוי-דיירט ןוא סרָאטַאזינ
 עריא ןופ ןוא "ייטרַאּפ רעטעברַא רעשיטסילַאיצָאס , רעד ןופ ןצכעריפ יד
 "וצ , יד ןוא "טָאלב-גָאטנוז , ריא ,"טַאלב-דנעבַא, סָאד ,ןעגנוטייצ עשידיי
 תודחא עשיאיידיא ןייק רעבָא זיא אפוג ענעדירפוצמוא יד ןשיװצ ,"טפנוק
 .ןעוועג טינ םצע ןיא

 -גימיא-שידיי רעד ןיא ןטסילַאיצָאס יד ייב ןרענָאיציזָאּפָא לייט ַא

 ןרָאװעג ןלעפעג טינ זיא ןרָאי רע90 עטסלטימ יד ןופ הביבס רעשיטנַאר
 "נָא רעד .עסערּפ ריא ןוא ײטרַאּפ רעייז ןופ סרוק רעשיטסינָאינוי רעד
 -ייא ןדנירג וצ ןעוועג זיא ןטסילַאיצָאס יד ייב טלָאמעד דָאטעמ רענעמונעג

 -קע-ןיוש ןגעק עיציזָאּפָא ןיא ,סנָאינוי עטכױהעגנָא-שיטסילַאיצָאס ,ענעג
 יד לעמרָאפ ןענעקרענָא טלָאװעג טינ ןבָאה סָאװ ,סנָאינוי עקידנריטסיז

 "רעטעברַא רענעגייא ןַא וצ גנובערטש יד ןוא ףמַאקנסַאלק ןופ עיפָאזָאליפ
 רעד ,ןרענָאיציזָאּפָא ערעדנַא .טיבעג ןשיטילָאּפ ןפיוא ײטרַאּפ "ןסַאלק

 "עי ןופ ןוא ץנעגילעטניא רעלענָאיסעּפָארּפ רעקידנסקַאװנָא רעד ןופ רקיע
 -פעשַאב עשירחוס וצ ןײגרעבירַא ןביוהעגנָא ָאד ןבָאה סָאװ ,ןטנעמעלע ענ
 ןופ טײקכעלסימָארּפמָאקמוא יד ןגָארטרַאפ טנָאקעג טינ ןבָאה ,ןעגנוקיט
 טימ ןעגנוקינייארַאפ עקילייווטייצ זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה ייז .גנוגעוװַאב רעייז
 יד טלָאװ ןעײטרַאּפ עטלַא יד ןופ רענייא ןיא ןעגנוטכיר ערעלַארעביל יד

 ,ףכית שיטילָאּפ ןכיירגרעד וצ סעּפע טייקכעלגעמ ַא ןבעגעג ןטסילַאיצָאס
 ,"טינרָאג רעדָא ,רָאג רעדָא , ןופ קיטקַאט רעד ייב ךיז ןטלַאה וצ טָאטשנָא
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 .עקירעמַא רעשיטקַארּפ רעד ןיא ךיירגלָאפרעד ןייז טנעקעג טינ טָאה סָאװ
 ייווצ יד-טָא ןופ ןרענָאיציזָאּפָא טייהרעמ רעקידנגעוורעביא רעד וצ ןוא
 ,ענעדירפוצמוא ערעכעלטנירג עטלייצעג ןעמוקעגוצ ךָאנ ןענייז ןּפיט
 "נרעב םעד ןופ ןעיידיא יד טימ טקיטפערקַאב עיציזָאּפָא רעייז ןבָאה סָאװ
 ןבָאה םיסרוקיּפַא יד-טָא ,דנַאלשטיײיד ןופ שזַא םזינָאיזיװער רענַאינײטש
 "רָא יד ןופ קיטקַאט יד ןוא עיּפָאזָאליפ יד טגערפעגּפָא שיטערָאעט ךיוא
 .עסערּפ רעייז ןופ ןוא רעריפ-ייטרַאּפ עלַאסקָאדָאט

 -רַאפ-ּפַאנק לָאצ ַא ךיוא לטעצ-עיציזָאּפָא םוצ וצ טנכער'מ ןעוו

 ןיא טכָאקרַאפ ןרעוו סָאװ ,עיציזָאּפָא רעדעי ןופ רעפיולכַאנ עקידנעייטש
 ַא ןָא ,ןעוועג ךיוא ןענייז סע יװ ,"הווצמ-תמחלמ , ַא ןיא למוט ןופ ןערב
 "יוועג רעד בילוצ "עלַאיָאל , יד ןופ רעציטש עקידנסיוומוא גונעג ,קפס
 רעד ןָא שידיסח ךיז ןרעמַאלק וצ ןומה ןשיטנַארגימיא םייב גנוגיינ רעס
 ןופ ייס רעטסייר רעד טרעוו ,הביבס רענענופעג"קיטרַאפ ַא ןיא גנונעדרָא
 -ַאיצָאס רעד ןופ רעגנעהנָא "עלַאיָאל , יד ןופ ייס ,"ןשיטסיסטרעוורָאּפ ,

 "לופרַאפ --- רעריפנָא-עסערּפ עריא טימ ײטרַאּפ-רעטעברַא רעשיטסיל

 .טמָאק
 "נָא יד ןבָאה ,ןרָאװעג טעדנירגעג זיא "סטרעוװרָאפ , רעד ןעוו רָאנ

 רָאטקַאדער רעייז טימ טַאהעג תועט ַא קילעפוצ ןרענָאיציזָאּפָא עקידנריפ
 -דנעבַא , ןַא ךָאנ ןפַאש וצ ןעוועג ליצ רעד זיא ייז ייב .ןַאהַאק .בָא ---
 "רַאפ ןוא "עלַאיָאל , יד ןגיזַאב וצ ידכ ,ןעמָאנ ןרעדנַא ןַא רעטנוא ,"טַאלב

 ןוא רענערַאפרעד רעמ רעד .גנוגעװַאב רעד ןיא עיציזָאּפ רעייז ןעמענ
 ןפַאש וצ ןעניז ןיא טַאהעג רעבָא ןיוש טָאה ןַאהַאק רעטריזינַאקירעמַא רעמ
 -גימיא ןטיירב םענעי ךיוא ןעיצוצ לָאז סָאװ ,טַאלב-סקלָאפ ןױעלוּפָאּפ ַא

 .עירעפירעּפ רעלַאקידַאר רעד ץוחמ ןענַאטשעג זיא סָאװ ,ןומה ןשיטנַאר
 -רושז ןלעג ןרעלוּפָאּפ םוצ טסַאּפעגוצ רעסעב טַאהעג ןיוש ךיז טָאה רע
 ,ןרָאי רע90 ןטימ יד ןופ עסערּפ רענַאקירעמַא-ןיײמעגלַא רעד ןופ םזילַאנ
 ַא ןרָאװעג זיא רע ןוא שילגנע ןביירש רעטפָא ןעמונעג טָאה רע תמחמ

 ,ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ עשילגנע ןיא רעטעברַאטימ

 ,רענַאקירעמַא יד ייב תודימ עשיטסילַאנרושז עטשרע יד ןופ ענייא

 -רַאפ לַאטָאט ןופ לטרָאפ רעד ןעוועג זיא ,לשמל ,ןלעפעג םיא זיא סָאװ
 רעקינייוו סָאװ לָאז רענעייל ענעגייא ןופ םלוע רעד ידכ ,רענגעק ןגייווש

 טָאה הדימ עקיזָאד יד .תונעט ערעייז ןופ ןוא ןרענָאיציזָאּפָא יד ןופ ןסיוו
 -עי ןיא "סטרעוורָאפ , םורַא סרעוט ידו ןשיוצ רענגעק ליפ ןענופעג רעבָא

 ןוא .טײקכַאװש ַא יו טכַארטַאב ךרד ַאזַא ןבָאה ייז ,ןטייצ עטשרע ענ |
 -עלָאּפ ןפרַאש-וצ ַא סניקטעמַאז ןקורד וצ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה ןַאהַאק ןעוו
 ,"עיצקַאדער ןיא ווירב ַא, סלַא ןדייס ,"עלַאיָאל , יד ןגעק לקיטרַא ןשימ
 "עד יד ןופ טייהרעמ רעד טימ ךורב ןייז ןופ בייהנָא רעד ןעוועג סָאד זיא
 "ער ַא רַאפ ץורית ַא טכַארטעגוצ רע טָאה .*ןטסיסטרעוװרָאפ , ןקידטלָאמ
 ,עסערּפ רעשילגנע רעד ןיא ןטעברַא ןצנַאגניא קעװַא זיא ןוא ,עיצַאנגיז
 ןייז ןענופעג ,ןעז לטיּפַאק ןקידרעטייוו ַא ןיא ןלעװ רימ יוװ ,טָאה רע ואוו
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 ,םזילַאנרושז רענַאקירעמַא ןופ העּפשה רעד רעטנוא ,רָאטקַאדער סלַא געוו
 ןוא סרעוט-"סטרעוװרָאפ , יד ןופ טפַאשלעזעג רעטשימעג רעד ןיא

 "ימ יאול --- ןבילבעג רָאי 2 רַאפ רעריפ רעטסקיטכיוו רעד זיא רעביירש
 יירש רעקינייוו .ןענַאהַאק .בַא ןופ רעגניי רָאי 6 ַא ןעוועג זיא רע .רעל
 ,רעקימעלָאּפ רערעקנילפ ַא ןוא רענדער רערעפרַאש ליפ ַא רעבָא ,רעב
 רע .ןבעגעגּפָא טינ "סטרעוװרָאפ , ןטימ ןצנַאגניא ךיז טָאה רע ךיוא רָאנ
 ,"טטרעװרָאפ , ןיא רעביירש לקיטרַא-טייל טּפיױה יד ןופ רענייא ןעוועג זיא
 דימת רע זיא ,גנַאגרעטנוא ןופ לעווש םייב ןענַאטשעג זיא גנוטייצ יד ןעוו
 -ַארעגּפָא טַאלב סָאד ןבָאה סָאװ ,תונברק ענעי ןעגנערב וצ טיירג ןעוועג

 בײהנָא םייב ןוא ןרָאי רע90 יד ןופ ףוס םייב סעיציבמַא ענייז .טעוועט
 "ַאקָאװדַא ןיא ערעירַאק ַא ןכַאמ וצ ןעוועג רעבָא ןענייז טרעדנוהרָאי ןופ
 .םזילַאנרושז ןשידיי ןיא טינ ,רוט

 "ער ןוא ןרָאטקַאדער ץוט ןבלַאה ַא טַאהעג "סטרעוװרָאפ , רעד טָאה
 ,ןדייל וצ טרעהעגפיוא טינ טָאה גנוטייצ יד סָאװ ןופ ,סעיגעלָאק-עיצקַאד
 "עד ןענייז עּפורג-"סטרעוורָאפ , רעד ןופ ןטנעגילעטניא עגנוי עטסרעמ יד
 ,סעיסעפָארּפ עטנעגילעטניא וצ ןעגנוטיירגוצ טימ ןעמונרַאפ ןעוועג טלָאמ
 עקיטייז ַא ןייז טזומעג ייז ייב רַאפרעדו טָאה גנוטייצ רעד רַאפ טעברַא יד
 רעשיניצידעמ ןייא ןשיווצ ,ןרעוו ןבירשעג ןגעלפ ןעלקיטרַא-טייל .ךַאז
 לקעּפ ַא ןרידוטשנייא ןשיװצ : רעטייווצ ַא ןוא עיצקעל רעשימעכ רעדָא
 רעגרע ךָאנ .סעיצַאלגער-טקַארטנָאק עטסעיינ יד רעדָא ,ןצעזעג עטלַא
 ,ןרָאטקַאדער יד ןשיװצ רעטייר-ןּפיצנירּפ יד טימ ןעוועג קסע רעד זיא
 ,טינש ןלופטנעמַארעּפמעט-וצ ַא ןופ רעטעברַאטימ-טּפיױה טימ רָאג רעדָא

 "סטרעוװרָאפ , ןופ עיגעלָאק-עיצקַאדער ןייא ןיא ןענייז ,לשמל ,ױזַא

 "נוי רעד ,קַאז ןייא ןיא ץעק ייווצ יו ,טייצ ןייא וצ ןרָאװעג ןפרָאװעגנײרַא
 ןשיטסיסקרַאמ ןעמורפ ןטימ םענייאניא ,ןיקסעּפ .ש רענַאינייטשנרעב רעג
 לקיטרַא-טייל ַא ןבירשעג רעטשרע רעד טָאה .,ןיקטעמַאז .מ ,סקָאדָאטרָא
 :ןעמָאנ ןרעטנוא ,ךָאװ עצנַאג ַא ןעגנוצעזרָאפ ןיא טקורדעג ךיז טָאה סָאװ
 "טנע ןהָא עיצַאירּפָארּפסקע רעדָא ,גנוגידעשטנע טימ עיצַאירּפָארּפסקע
 ןייטשרַאפ וצ ןבעג וצ טסיילפעג ךיז רע טָאה ךָאװ עצנַאג יד "? גנוגידעש
 יד זיײרּפ ןלענימָאנ ַא ןלָאצַאב וצ רעכיילג ןייז טעװ סע זַא ,רענעייל יד
 -קעװַא רעדייא ,גנונעדרָא עשיטסילַאיצָאס יד ןריפנייא םייב ןטסילַאטיּפַאק
 -ַאיצולָאװער-רטנָאק וצ ןריפ זומ סָאד סָאװ ,ןיול ןָא ץלַא ייז ייב ןעמענוצ
 ,ךיז טײטשרַאפ ,ןיקטעמַאז .מ טָאה ,גנוסיגרַאפ-טולב וצ ןוא ןטקַא ערענ
 רבח ןייז ןופ ?ײרעלסימָארּפמָאק ענעכָארקעצ , ַאזַא ןגָארטרַאפ טנעקעג טינ
 "רַא-טייל עירעס רערעגנעל ַא ךָאנ טימ טרעפטנעעג רע טָאה .רָאטקַאדער
 .רעטקַארַאכ ןקיטכיוורעדנימ ןייק ןגָארט טינ לָאז טרָאװ ןייז ידכ ,ןעלקיט
 "געק עלַא םזַאקרַאס ןרענָאיצולָאװער ןצנַאג ןייז טימ טקזוחעגסיוא טָאה רע

 ,"סרָאטַאירפָארּפסקע יד ןֹופ עיצַאירּפָארּפסקע , רעקידנעטשלופ ןופ רענ
 "טסעפינַאמ ןשיטסינומָאק , סעסלעגנע ןוא סקרַאמ ןופ קוסּפ ןיא יו עקַאט
 עלַא רענעייל-"סטרעוװרָאפ , יד רַאפ ןענייז לייוורעד .ןבירשעג טייטש
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 םישוריּפ ןָא ןעגנַאגעגכרוד ןכָאװ יירד עיונעג ןופ ןעגנוריסַאּפ עקידנפיול
 ןַא ןענקסּפ טימ ןעמונרַאפ ױזַא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןרָאטקַאדער ערעייז ןופ
 טָאה ןעמעלבָארּפ עריא טימ טייצ ענעגייא רעייז ,הלאש םימיה-תירחא
 ,טריטסיזקע טינ ןצנַאגניא טעמכ ייז רַאפ

 טעָאּפ "רענירג , ץנַאג ךָאנ טלָאמעד ןוא רעלופטנעמַארעּפמעט רעד
 ןטימ ןיא ןסייררעביא ןעגנומיטש בילוצ רעטפָא טגעלפ ,רעדיוו ,ןיסעיל .א
 ""סטרעװרָאפ , ןופ ןדניװשרַאפ טגעלפ רע .,לקיטרַא-טייל ַא םענייז ןביירש
 -לַאװג טימ ןעמוק קירוצ ךָאנ טגעלפ ןוא ,געט עכעלטע ףיוא עיצקַאדער
 טרַאװעג טינ םיא ףיוא ןבָאה ייז יַאמלה ,ענייז םירבח יד וצ תונעט עקיד
 רעד ןופ ןרעמונ עכעלטע וליפַא יצ ,גנוטייצ יד ןבעגעגסױרַא ןבָאה ןוא
 .ןעלקיטרַא-טייל ענייז ןָא ,גנוטייצ

 ןעוועג זיא סָאװ ,טסיכרַאנַא ןַא ,ץטַאק .מ סָאװ ,רַאפרעד עקַאט ןוא

 קרַאטש טָאה ,טייצ ַאזַא ןיא "סטרעװרָאפ , ןופ רָאטקַאדער רעשיטקַאפ רעד
 -כַאנ רעייז רַאפ רעבעגסױרַא עשיטַארקָאמעד:לָאיצָאס ענייז טרסומעגסיוא
 רעייז ןופ תורשכ רעלעיּפיצנירּפ רעד ףיוא ןבעג גנוטכַא םייב טייקיסעל
 -לַאיצָאס ַא ןעמיטשַאב לָאז'מ זַא ,ףיורעד ןענַאטשַאב זיא רע ןוא ,טַאלב
 םישדח עכעלטע רַאפ זיא ,עיצקַאדער רעד רעביא חיגשמ ןשיטַארקָאמעד
 רע םגה ,רָאטקַאדער סלַא ןרָאװעג טמיטשַאב ןייּפ סקַאמ רעכעלטנגוי רעד
 -ַאמ ףיוא ןיבמ רערעּפַאנק ַא ךָאנ ןוא רעביירש רעּפַאנק ַא ןעוועג ךָאנ זיא
 -רָאפ , ןופ רעביירש עלענָאיסעפָארּפ ענערָאפרעד יד ןופ ןטּפירקסונ
 ,"סטרעוו

 "קַאדער רעד ןיא רעלימ יאול ,טייצ-וצ-טייצ ןופ ,ןלַאפנײרַא טגעלפ
 "ניא רעדָא רעטעברַאטימ יד ןלעפַאב ןבעג וצ ,"סטרעוורָאפ,, ןופ עיצ
 ןעוועג טלָאװ רע יוו ,ךיז רע טָאה טריפעגפיוא ,רעמונ ַא ןזָאלסױרַא ןצנַאג
 -סיוא זיא גנוטייצ יד םגה ,טַאלב ןופ תיבה-לעב רעטצענערגַאבמוא רעד
 -עברַא עמירָא רעטרעדנוה ןופ סנשָארג עמירָא יד טימ ןרָאװעג ןטלַאהעג
 "רָאפ , םעד ןטלַאהרעד וצ ןייז שפנ-רסומ ךיז ןגעלפ סָאװ םידיסח-רעט
 .ןבעל םייב "סטרעוו

 "נוא ןופ טעװעטַארעג גנוטייצ יד עקַאט רעלימ טָאה לָאמ עכעלטע
 ןופ טייצ ַא טלעפעגסיוא טָאה רע ןעוו ,ןעוועג זיא ַאזַא לַאפ ןייא ,גנַאגרעט
 -סיוא יד ןעוו ןוא ,גנוטלַאװרַאפ רעד ןופ ןעגנוציז יד ןופ ןוא עיצקַאדער
 ןלעטשוצּפָא יו ,ןעזעג טינ געווסיוא רעדנַא ןייק ןבָאה סרעוט עטרעטַאמעג
 גנוטייצ רעד ןופ ץַאז עמירָא לסיב סָאד ןפיוקרַאפ ,"סטרעוװרָאפ , םעד
 ידכ ,רעלָאד 800 רַאפ ,"טַאלבעגַאט , ןופ רעבעגסױרַא םעד ,ןענהָאזהרש
 "רעד ןופרעדו ךיז טָאה רעלימ .תובוח עטסקידנעגנירד יד ןלָאצַאב וצ
 "עג טָאה ןוא ףיוקרַאפ םעד ןגָאלשעגרעביא רע טָאה .סנטייצַאב טסואוו
 ןרעווש ריא ןופ גנוטייצ יד ןּפעלשוצסיױרַא ןכָאװ רָאּפ עשּפיה ַא טעװערָאה
 ,סיזירק

 "סטרעוװרָאפ , ןרַאפ ןטימרַאפ רעלימ טָאה עפָארטסַאטַאק עטייווצ ַא
 םעד טריפעג טָאה סָאװ ,ףיש יד ןעוו "ןָאשריוקסקע , ןכעלקילגמוא ןַא ךָאנ
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 "וצ זיא ,ןייטנוַאמ-רעב םורַא ץעגרע גולפסיוא ןַא וצ םלוע-"סטרעוװרָאפ
 ןשטנעמ טרעדנוה עכעלטע קידנזָאלרעביא ,קרָאי-וינ ןייק ןרָאפעגקיר
 "נָאק יד .פעק ערעייז רעביא ךַאד ַא ןָא ,טכַאנרעביא טרָא-גולפסיוא ןפיוא
 ,"טַאלב-דנעבַא , סָאד ןוא ?טַאלבעגַאט , סָאד לעיצעּפס ,רעטעלב-ץנערוק
 -נעמ ענעזָאלעגרעביא יד ןופ םיבורק יד טצעהעגרעטנוא טלָאמעד ןבָאה

 -"סטרעװרָאפ, יד .ןטנַארגימיא עכעלטנגוי ענירג סנטסרעמ ,ןעשט
 טלָאמעד .רַאפעגסנבעל ןיא ןעוועג שממ גָאט ןטסקענ םעד ןענייז ןשטנעמ
 טָאה ,עלהריד-"סטרעוװרָאפ, רעמיֹרָא רעד רַאפ ןזיוועג רעלימ ךיז טָאה

 ,ןומה ןטציירעג םעד טסורב ענעפָא ןייז טלעטשעגסיוא שיטַאמַארדָאלעמ
 ןייז .שינעעשעג רעד רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ ןטלַאה ןיילַא םיא לָאזימ
 יז ןבָאה ,"םינלזג עשידיי; יו .רעפור-חמקנ יד טמַאצעג טָאה טסעשז
 עלַא זַא ,ןעגנורעכיזרַאפ ענייז טימ ןעגנורעפטנערַאפ ענייז טרעהעגסיוא
 ןוא עצנַאג ןרעוו טכַארבעגקירוצ ןלעװ ענעזָאלעגרעביא-"ןָאשריוקסקע,
 ןפרָאװשגנײרַא ךיז עקַאט טָאה רע ןוא .קרָאי-וינ ןייק ,םייה ַא עטנוזעג
 גנוטייצ יד זיב ,"סטרעוורָאפ , םייב טעברַא רעד ןיא ןכָאװ עכעלטע ףיוא
 ,טבעלעגרעביא סיזירק םעד-טָא ךיוא טָאה

 ךיז ןגעלפ סָאװ ,ןלַאפנָא-טייקיטעט ענַאטנָאּפס סרעלימ טימ רָאנ
 -עג טקיטיײזַאב זיא לַאפוצ רעשיטירק ַא יוװ ךיג ױזַא ,ןזָאלסיוא ,ןּפעװסיױוא

 ןרָאי עטסרעוװש עריא טבעלעגרעביא טינ טרָאפ גנוטייצ יד טלָאװ ,ןערָאװ
 -עדנַא לָאצ ַא ןעוועג טינ קיטייצכיילג "סטרעװרָאפ , םורַא ןטלָאװ סע ןעוו

 "עגייב קלח רעייז ןבָאה סָאװ ,סרעוט עשירעדניפרעד ןוא עשיטקַארּפ ער
 ןשטנעמ ענױזַא .ןטייצ ערעווש יד ןיא טַאלב רעייז ןטלַאהרעד וצ ןגָארט
 רעדורב רערעטלע ןַא) הפי סוקרַאמ : גנוטלַאוװרַאפ רעד ןיא ןעוועג ןענייז
 ןוא סיליג ריאמ ,רעלעפ .א ,ףעיל .ב םַאיליװ ,(הפי .י רעטכיד םעד ןופ
 "נָאנַא ךעלסיבוצ ןּפעלשפיונוצ ןגעלפ ןשטנעמ יד-טָא .ערעדנַא עכעלטע
 -ָאװ ןיא טרילוקריצ ןטלעז טָאה טַאלב רעייז םגה ,םירחוס ןופ טלעג-ןעס
 ןופ שזַאריט ןופ טפלעה ַא יװ רעקינייװ ,ןרַאילּפמעזקע 6000 ערעס
 טימ ,"טַאלבעגַאט , ןוא "דלָארעה , ןופ ןדייר וצ טינ ןיוש ,"טַאלבידנעבַא
 ןבָאה סע .סעיצַאלוקריצ עקידנזיוט 100 זיב 80,000 ןוא 80,000 ערעייז
 ,טלעג-ןסנָאנַא רעלָאד ןדעי רַאפ ןלַאפנייא עלַאינעג שממ טרעדָאפעג ךיז

 -סױרַא טיילסטפעשעג עשידיי יד ייב ןגעלפ סרעוט עּפורג עקיזָאד יד סָאװ

 רָאג ןיוש זיא ףלח רעד ןעוו ,לָאמ ןייא ןוא ,"סטרעװרָאפ , ןרַאפ ןגירק
 זיא ,1900 ןופ בייהנָא ןיא עקַאט ,זדלַאה ןפיוא "טטרעוורָאפ , םעד ןגעלעג
 :האצמה ַאזַא ףיוא ןלַאפעג עּפורג-ףעיל-רעלעפ-הפי יד

 -וצ זיא ,ייוודָארב-טסיא ףיוא ,"טַאלבעגַאט , םוצ זיוה עטייווצ סָאד
 זיא ,עמריפ עשידייטינ ַא ,רעמיטנגייא יד .קידייל ןענַאטשעג קילעפ
 "עג יד ןבָאה .ןפיוקרַאפ וצ רעדָא ןעגנידרַאפ וצ זיוה סָאד טיירג ןעוועג

 -ייצ א ןהָאזחרש ןטלַא םוצ טקישעגרעטנוא טייל-"סטרעוורָאפ , עטקירד

 ןעמעו ,"ןסָאנעג , יד זַא ,הרושב יד םיא ןגָאזוצנָא רעפיוקרַאפ-סגנוט
 סָאד ןפיוק םייב ןטלַאה ,ןייז לבוס טנעקעג טינ טָאה ןהָאזהרש יבצ לאירתכ
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 -ַאטש , רעקיזָאד רעד תעב ןוא .םינכש עטסטנעָאנ ענייז ןרעוװ ןוא זיוה

 זיוה ןקידייל םוצ ןענייז ,ןענהָאזהרש טלייצרעד השעמ יד-טָא טָאה "טעפ

 רעגנַאל ַא טימ --- ףעיל ןוא רעלעפ ,הפי --- גניליירד סָאד ןעמוקעגוצ

 ןופ סיורג יד סיוא ןטסעמ ייז זַא ,לעטשנָא םעד טכַאמעג ןבָאה ןוא ,סָאמ

 ןפיוק וצ ןבילקעג עקַאט ךיז ןטלָאװ ייז יו ,רַאוטָארט ןופ טיירב יד ,זיוה

 ו : ...ויוה סָאד
 -ייא .סורדרַאפ ןופ ךיז רעסיוא ןרָאװעג ןהָאזהרש רעטלַא רעד זיא

 ןטסָאק ךיז ןזָאל וצ טיירג ןעוועג רע זיא ,םינכש עניוזַא ןבָאה וצ רעד

 רע טָאה .ןרעװו וצ רוטּפ טיײקטנעָאנ רעטנַאלּפעג רעייז ןופ יבַא טלעג

 יד וצ ןײגרעבירַא לָאז רע ,רעפיוקרַאפ-סגנוטייצ םעד ןטעבעגנייא םיוק

 ףיוא זיוה ַא ןכוז ךיז ייז ןלָאז .טלעג-טירטּפָא ןטָאבנָא יז ןוא "ןסָאנעג;

 -"סטרעװרָאּפ,, יד ןבָאה שינעגניד רערעגנעל ַא ךָאנ . . , סַאג רעדנַא ןַא

 -עגַאט , ןופ זיוה עטייווצ סָאד ןפיוק וצ טינ טמיטשעגנייא עקַאט טייל

 רעלָאד טנזיוט ייווצ טלָאצַאב רַאפרעד ייז טָאה ןהָאזהרש ןעוו ,*טַָאלב

 ןופ בוח רעד ןרָאװעג טקעדעג זיא עמוס רעד-טָא טימ .טלעג ןמוזמ

 רעטייוו טגָאזעגּפָא טַאהעג ךיז טָאה רעכלעוו ,רעקורד םוצ "סטרעוורָאפ ,

 ַא טימ בוח םעד טינ םיא טלָאצַאב'מ ביוא ,"סטרעװרָאפ , םעד ןקורד וצ

 | יי ! לָאמ

 ןופ םינקסע יד-טָא ןענייז ןעוטפיוא ענױזַא קנַאד ַא ,ךיז טײטשרַאפ

 -יסָאסַא רעד ןיא םינסחי עכלעזַא ןעוועג גנוטלַאװרַאפ-"סטרעוװרָאּפ , רעד

 "עג ייז ןענייז ךיוא .טניירפ ערעייז ןוא יקסוועשטניוו ,רעלימ יװ ,ןָאשייא

 םעד טפרַאשרַאפ ןבָאה סָאװ ,סעצעה עלַא ןופ סרעוטפיוא-טּפיױה יד ןעוו

 רָאנ .,?טַאלב-דנעבַא , ןגעק "ןטפַאשקרעוװעג , יד ןוא סנָאינוי יד ןופ גירק
 -סילַאיצָאס רעד ןופ הדירי יד רעדָא ,"סוחי , רעד ןפלָאהעג ייז טָאה סָאװ
 -רָאפ , ןופ עיצקַאדער עשיטָאַאכ יד ןעוו ,גנוטייצ-ץנערוקנָאק רעשיט
 -"טָאלב-דנעבַא, ענעלַאפעגּפָא יד ןעניוועג טנעקעג טינ טָאה "סטרעוו
 -ײאיסָאסַא-"סטרעוװרָאפ , רעד ןיא סרעוט עשיטקַארּפ יד ןבָאה ? רענעייל
 ןקיצנייא םוצ יװ ,ןענַאהַאק וצ ןעיצ ןביוהעגנָא רעמ ןוא רעמ ץלַא ןָאש
 ,סיפ יד ףיוא ןלעטש גנוטייצ רעייז לָאז סָאװ ,רָאטקַאדער ןקיסַאּפ

 "ירפ ןיא ןרָאװעג טכַאמעג זיא רעקקירוצ סנַאהַאק רַאפ בייהנָא רעד

 -יסָאסַא , רעד ןיא "ןשטנעמ-סקלָאפ , ענעפורעג-יוזַא יד ,1909 ןופ גניל

 טָאה רע ןעוו ,ןענַאהַאק .בַא וצ ןּפעלק ןעמונעג רעמ ךָאנ ךיז ןבָאה "ןָאשייא

 ןעניוועג ןביוהעגנָא ,רעמוז םוא דָארג ןוא ,םישדח רָאּפ ַא ןופ ךשמ ןיא

 -יטסילַאנרושז רענַאקירעמַא רעמ ענייז טימ "סטרעוװרָאפ , ןרַאפ רענעייל

 עשיטסילַאיצַאס-םורפ ענעמונעגנָא יד ןופ ןכייװּפָא ןייז .ןדָאטעמ עש

 עשרעביירש יד ןופ ןגיוא יד ןיא ןח ןייק ןענופעג טינ רעבָא ןבָאה ןעיישילק
 .בַא ןשיוצ תיב-םולש ןייק ןעוועג טינ זיא רקיע רעד ."ןטסיסטרעוװרָאפ ,

 סָאװ ,"סטרעוורָאפ; םורַא ןשטנעמ ענעמוקעגוצד-יינ לָאצ ַא ןוא ןענַאהַאק

 -רַאּפ"רעטעברַא רעשיטסילַאיצָאס רעטלַא רעד ןופ טלײטענּפָא ךיז ןבָאה

 .רעטעּפש ןוא 1899 ןיא ,"טַאלב-דנעבַא , ןופ ןוא ייט
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 -גנע רעד ןיא טעברַא ןייז וצ טרעקעגקירוצ רעדיוו ןַאהַאק ךיז טָאה

 עשילגנע ערעדנַא וצ ןוא ,"רעזײטרעװדַא לַאשרעמָאק , גנוטייצ רעשיל
 ןיא ,ןטלַאהעגנָא טינ גנַאל טָאה טייררעביא רעד .ןטעברַא עשירעביירש
 -קַאדער-"סטרעוװרָאפ , ןיא טכַארברַאפ טָאה ןַאהַאק סָאװ ,םישדח רָאּפ יד
 -ירפ יד ןצונוצסיוא טייקכעלגעמ יד טקעמשרַאפ םיא טָאה ,1909 ןיא ,עיצ
 ַאזַא ןיא "טטרעוװרָאפ , םעד ןעלדנַאװרַאפ וצ ןוא עילַאװכ-עיצַארגימיא עש
 ןשידיי ןקידנגייטשפיוא ןיא טכַאמ ַא ןרעוו לָאז סָאװ ,גנוטייצ רעסיורג
 סרעוט עשיטקַארּפ יד ןבָאה טייז רעדנַא רעד ןופ ;עקירעמַא ןיא ןבעל
 ענדָאמ ענױזַא טלעטש ןַאהַאק .בַא םגה זַא ,טליפרעד "סטרעוורָאפ , ןופ

 לָארטנָאק ןטולָאסבַא יוװ ,רָאטקַאדער ןשיטסילַאיצָאס ַא רַאפ ןעגנורעדַאפ

 זיא ,"ןָאשיײאיסָאסַא , רעד דצמ גנושימניירַא ןָא ,עיצקַאדער רעד רעביא
 ,לָאמ עלַא רַאפ לָאמ ןייא ,ןעק סָאװ ,שטנעמ רעקיצנייא רעד טרָאפ רע
 -לכיףוס זיא .טַאלב רעייז ןופ טיונ רעלעירעטַאמ רעד וצ ףוס ַא ןכַאמ

 ןאהַאק .בא : ךודיש רעד ןעמוקעג דנַאטשוצ ,1908 ןופ טסברַאה ןיא ,ףוס
 -ַאב ענייז ףיוא --- ?סטרעוװרַאפ , ןופ רָאטקַאזער ןרָאװעג טלייוורעד זיא
 ןזעײטקַאפ ַא ןגָארקעג "סטרעווּרָאפ , רעד טָאה טלָאמעד טניז .ןעגנוגניד
 ךַאילש ןטסטייוב ןפיוא טַאלב סָאד טריפעגפיורַא טָאה רעכלעוו ,תיבה-לעב
 ,גלָאפרעד ןופ

 -ייז "טטרעוװרַאפ , םוצ רעקקירוצ סנַאהַאק .בַא טימ לעלַארַאּפ רָאנ
 ןשידיי םעד ןיא ןעגנוריסַאּפ עקיטכיוו ערעדנַא ליפ ןעמוקעגראפ ןענ
 זיולב טינ ןרעוו טנכיײצרַאפ ָאד ייז ןפראד .עקירעמַא ןיא לטלעוו-סגנוטייצ
 עיינ יד סָאװ ,ראפרעד עקַאט רָאנ ,עיגָאלַאנַארכ רענעטלַאהצגסיוא טשל

 ןיא ןעגנולקיװטנַא לָאצ א וצ ןגָארטעגיײב ליפ ךיוא ןבָאה ןעגנוניישרעד
 עלַא ןופ רָאטקַאדעדטּפױה ןופ עיציזַאּפ רעד וצ גייטשפיוא סנַאהַאק .בָא
 .עקירעמַא ןיא ןעגנוטייצ גָאט עשידיי

 ;"?אנױושז-ןגרַאמ, ןופ ביײהנַא רעד - 7
 ןיימשריּפאט --עדנעגעל יד

 עשידי עטכידעג יד טָאװ טרעדנוהרָאי ןקיטציא ןוֿפ בייהנַא ןיא
 "וינ טלַא ןופ רעטנעצ ןיא ,לזדניא-ןטעהנַאמ ןופ לייט-חרזמ ןופ טנגעג

 -ַאב טסעפ ןביוהעגנָא ןבָאה ןדיי .ןלַאטרַאװק עיינ ןפַאש ןביוהעגנָא ,קרָאי
 ,סָאג רעט14 רעד ןוא ןָאטסוָאה ןשיווצ ןסָאג יד ןיא זיײװנסַאמ ךיז ןצעז
 זיב ,ךייט-חרזמ ןופ ןגערב יד ןופ ,טיירב רעד ןיא ךיז קידנטײרּפשסיױא
 .וינעווע רעטירד רעד

 "וינ ןיא רָאי ַא ןדיי ענעמוקעגנָא-שירפ טנזיוט 80 ַא ןופ סולפיצ רעד
 עקידרעירפ ןופ תוחּפשמ יד ייב סקואוואוצ ןכעלריטַאנ םעד ץוח ַא ,קרָאי
 יז ןופ ערעקיטומ לָאצ ַא טגעװַאב וליפַא טָאה ,םיבשות עשיטנַארגימיא
 רע80 ןוא רע70 יד םורַא ,ןדיי-טינ ןשיװצ ךיוא ךיז ןצעזַאב ןוואורּפ וצ
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 טייו ױזַא ןענייז עטגַאװעג רָאג יד .ןטעהנַאמ ןופ לייט-חרזמ ןופ ןסַאג

 יד ןופ טייז רענעי ףיוא ,טָאטש ןופ לײט-םעלרַאה רעד ןיא יוװ ,קעװַא

 עשידיישיטנַארגימיא יד טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא .ןסַאג רעטרעדנוה

 -סמַאיליװ ןופ ןרעווקס קילדנעצ עכעלטע ןעמונרַאפ טָאה סָאװ ,עינָאלָאק

 קיוושוב ןופ ,טירטס לגיס ,טירטס רָאמ טימ ,ןילקורב ןופ לייט רעגרוב

 רעד ןיא ןטײרּפש ןבױהעגנָא ךיוא ךיז ,רעטנעצ סלַא ייוודָארב זיב וינעווע

 "נָא רעד ,ליװזנָארב עינָאלָאק ערעטייוו ךָאנ יד .טיירב רעד ןיא ןוא גנעל

 יד ןבירטרַאפ רעטייוו ץלַא טָאה ,עקירעמַא ןיא "וועשטידרעב , ַא ןופ בייה

 טרָא ןכַאמ וצ ידכ ,הנוכש ריא ןיא סעטָאלב ןוא ךעלגרעב יד ןופ ןגיצ

 .ןווייה ףיוא יוװ ,ןסקַאװעג זיא סָאװ ,בושי ןרַאפ

 רעקידרעטעּפש רעד ןופ ןביײהנָא יד ןעמוקעגוצ ןענייז ,םעד ץוח ַא

 ןופ "?טעטש-עטָאלב; סָאד ,ןילקורב ןיא הנוכש קרַאּפ ָארָאב רעשידיי

 לָאצ ַא ךָאנ טימ ,(ןיוועז .י .י) "קרשת; טסינָאטעילעפ *טַאלבעגַאט;

 ,ןילקורב"םורד ןופ ןעלקניוו) עטסטייוו יד ןיא סעינָאלַאק עשידיי ערעדנַא

 םייב לזדניא ןטעהנַאמ ןופ ץיּפש םעד זיב ,עטכוב-םי רעקרָאייוינ רעד ייב

 יד ןופ גנוטכיר רעד ןיא רעטייוו טעה זיב ןוא ,טייז ןייא ןופ ,ןָאסדָאה

 .סקנָארב יד ןיא --- ןרעסַאװ רעדנעלייא-גנָאל

 ןכיג ןיא יז ןענייז ,טלעטשעגניײרַא סופ ַא רָאנ ןבָאה! ןדיי ואוו ןוא

 ךיז ןבָאה סָאװ ,רעזייה ערענרעדָאמ ןוא ערעיינ ןופ סרעיוב יד ןרָאװעג

 ,סוינעווע ןוא ןסַאג עטגיילעגסיואזיינ ןליימ ןוא ןליימ ףיוא טײרּפשעצ

 "פיוא ןופ ןכַארק ןביוהעגנָא ןטעהנַאמ ןופ ןזדלעפ יד ןבָאה ןכיג ןיא רָאג

 עשידיי ליפ סָאװ ,קרָאיײוינ םעיינ ַא רַאפ ץַאלּפ ןכַאמ וצ ,ןפָאטש-סייר

 ןיא ,ךיוה רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא ןעיוב ןעמונעג ןבָאה רעמענרעטנוא

 סעטָאלב ןענייז ליװזנָארב ןטזָאלרָאװרַאפ ןיא ןוא ןילקורב םענעפָאלשרַאפ

 יד טימ ןרָאװעג טכיילגעגסיוא ןענייז ךעלגרעב ,ןרָאװעג טליפעגסיוא

 ןסַאמ עטשטעווקעגפיונוצ יד רַאפ ןעגנוניואוו ןפַאש וצ ,ןכַאלפ עקימורַא

 .קרָאיײ-וינ טלַא ןופ סעמרַאזַאק-טסעּפ עטשוּפערַאפ יד ןופ

 רעטנזיוט טנפעעג טָאה יוב טָאטש-סיורג ןופ סעצָארּפ רעקיזָאד רעד

 יד ןופ רעדימרַאה ןיא .ןרעװ וצ ךייר ןטנַארגימיא רַאפ ןטייקכעלגעמ

 יַאכקַאװ-יוב רעד ןופ ןדירַאי עדליוו יד ,"סמוב, ענעמוקעגפיוא גנולצולּפ

 רעטרע-יוב טימ סעיצַאלוקעּפס ענעבירטרעביא רעמ ךָאנ יד ןיא ;עילַאנ

 יקעמ ,םירחוס ענעקַאבעג-יינ עשידיי עטסרעמ יד ףוסל ןבָאה רעזייה ןוא

 ערעיײז עלַא זַא ,טרעטנָאלּפרַאפ ױזַא ךיז ,רעיײרד-קידָאּפס ןוא סרעל

 סנטסרעמ עקַאט ןרָאװעג ןענייז ךייר"ךייטש .ןענורעגסיוא ןענייז ?ןקילג;

 "עוו ןיא ,ןקנַאב יד טימ סעמריפ-םוטנגייאדןדָאב עסיורג עשידיייטינ יד

 לכה"ךס ןטצעל ןיא ןענייז ןעלטרעפ-טָאטש עטיובעגפיוא יד טנעה סנעמ

 םעדיטָא ןופ טָאה ןומה רעשידיי-שיטנַארגימיא רעד רָאנ .ןלַאפעגנײרַא

 ןוא םירחוס ערעקנילפ עטלייצעג יד ץוח ַא .ןסָאנעג שּפיה טרָאפ דירַאי

 יד רַאפ ךיז רַאפ טרָאּפשעגּפָא סעּפע ןבָאה סָאװ ,רעמענרעטנוא-יוב

 רעמ ןגָארקעג רערעדנַאװרעביא עיינ עמירָא לייוורעד ןבָאה ,ןכַארק
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 ןסגיוועג עדייב ידיטָא ןופ רעקיטכיוו ךָאנ ןוא .ןעגנוניואוו עכעלשטנעמ

 רעטנזיוט רעקילדנעצ טָאה רע סָאװ ,טימרעד ןעוועג דירַאי-יוב רעד זיא

 "עשסעב ןיא ןעגנירדוצניירַא טייקכעלגעמ ַא ןבעגעג ןטנַארגימיא עשידיי

 טלָאמעד זיב זיא סָאװ ,עירטסודניא-יוב רעד םורַא ןוא ןיא תוסנרּפ ער

 .עקירעמַא רעיירפ רעד ןיא וליפַא ,ייז רַאפ ןסָאלשעג ןעוועג

 "שידיי םעד רַאפ עפש רענעמוקעגוצ רעקיזָאד רעד סימ קיטייצכיילג

 "ץיווש יד ןיא ןָאטעג ריר ַא סעּפע ךיוא ךיז טָאה םלוע ןשיטנַארגימיא

 "ייז סרעכַאמ-קוָאלק יד .רעטעברַא-רעדיילק עשידיי יד ןופ ךעלקירבַאפ

 ןָאינוי רעייז סָאװ ,ןברוח םעד ןופ ךיז וצ ןעמוקעג טינ ךיג ױזַא ןענ

 רַאפרעד .,רָאי ןט18923 ןופ דנַאטשפיוא רעייז ךָאנ דלַאב ןטילעג טָאה

 םעד טימ בײהנָא ןַא טכַאמעג רעדיילק-רענעמ ייב רעטעברַא יד ןבָאה

 "רעד ייז רַאפ םינּפל רעמוז םענעי טָאה סָאװ ,1901 ןופ קיירטסילארענעג

 ייב לָאמ ןטשרע םוצ ,ןרָאװעג טפַאשעגּפָא זיא סע :ןכַאז יירד טכיירג

 זיא סָאד ."םעטסיסיליצ/ יד ,רעדיינש קער-רענעמ עטפַאלקשרַאפ יד

 -- רעטעברַא ריפ ןופ סעּפורג ףיוא ןעגניוצפיורַא ןופ םעטסיט ַא ןעוועג

 ןלייט יד ןעוועגירטספיונוצ טגעלפ סָאװ ,"רעטסייב; ַא ;רָאטײרּפָא ןַא

 טימ ןקידנערַאפ טגעלפ סָאװ ,רעדיינש ַא :רָאטײרּפָא םעד רַאפ קָאר ןופ

 "עברַאוצּפָא---רעסערּפ ַא ןוא ,טנַאה ןטימ טעברַאייינ עצנַאג יד לדָאנ רעד

 ןליפסיוא טינ ךָאד ןוא ,תעל-תעמ ַא העש 18716 וצ .,ךָאװ עצנַאג ַא ןעט

 זיא סע .טעברַא געט ריפ ערעסָאװ זיולב ןופ *ל*צ ,, עיצקודָארּפ םעד

 געט סקעז רַאפ ,גָאט-סטעברַא רעקיאהעש 10 ַא ןרָאװעג טלעטשעגנייא

 עלַא ןיא טנָאינוי ןרָאװעג טקיטסעפרַאפ ךיוא ןענייז סע .ךָאװ ַא טעברַא

 יד ךעלטרָאװטנַארַאפ ןטלַאה טלָאזעג ןבָאה סָאװ ,ןכַאפ רעדיינש-רענעמ

 "קַארטנָאק עשרעדיינש ערעייז זיולב טינ ,ןיילַא ןטנַאקירבַאפ-רעדיילק

 עטרעכעהעג יד ןוא ןעגנוגנידַאב-סטעברַא ענענואוועג יד רַאפ ,ןרָאט

 ; סרָאטיירּפָא יד רַאפ ,ךָאו א רעלָאד 18 ןופ ןעניול עטלעטשעגנייא

 "רַא רעדיינש ערעדנַא יד רַאפ ,ךעלטנכעוו רעקינייװ רעלָאד עכעלטע ןוא

 .רעטעב

 "נַארגימיא ןשירָאטעברַא ןופ "הילע; רעקיזָאד רעד ןופ בײהנָא ןיא

 טָאה'מ ןוא ןענידרַאפ םוצ ןעמוקעגנָא רעגנירג ?ינעּפ , יד זיא םלוע ןשיט

 ןיא ךיוא יוװ ,קרָאיהינ ןיא ןדיי ןבָאה .ןבעגעגסיוא רעגנירג ךָאנ יז

 ךיז ךיוא ,ןכַאז ערעדנַא ןשיווצ ,עקירעמַא ןיא ןרעטנעצ עשידיי ערענעלקי

 ַא ןפיוק וצ :הדימ רענַאקירעמַא-ײמעגלַא רעד וצ טניואוועגוצ רעמ

 םוצ טכיירגרעד ?טַאלבעגַאט, סָאד טָאה טלָאמעד .גנוטײצ:טָאלב

 רעד ןופ שזיטסערּפ םוצ ןוא גנוטײרּפשרַאפ רעטסכעה ןייז ןופ בצמי

 טַאהעג טינ ךיוא טָאה "דלָארעה; רעד .ןדיי ייב גנוטייצ רעטסערג

 "רֲאפ, םעד טימ "*טַאלב-דנעבַא , סָאד וליפַא .,ךיז ןגָאלקַאב וצ סָאװ

 "סיזקע רעייז ןטלַאהוצנָא םינלעב גונעג ןענופעג עדייב ןטלָאװ *סטרעוו

 ,גירק-רעדורב םעד ןיא ןָאטרַאפ ױזַא ןעוועג טינ ןטלָאװ ייז ןעוו ,ץנעט

 .רענעייל ןבײרטּפָא טזומעג ייז ןופ טָאה סָאװ
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 ,גנוטייצ עקיצנייא יד ןעוועג ןַאד ?טַאלבעגַאט, סָאד זיא רַאפרעד
 טפָא ןביילקנָא ךעלגעט ךיז ןגעלפ קורד ןוא עיצקַאדער ריא םורַא סָאװ
 "נעטש ןקיזָאד םעד ןיא .רעמונ ןשירפ ַא ןּפַאכ וצ ןשטנעמ טנזיוט זיב
 "ייצ יד ,ךיז טייטשרַאפ ,ןעוועג רעלמוט עטסערג יד ןענייז למעזעג ןקיד
 "נוה ןוא רעטרעדנוה ןעוועג ךיוא רעבָא ןענייז סע .רעפיוקרַאפ-סגנוט
 "רעד וצ עטשרע יד ןופ ןייז טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,רעכוז-סטעברַא רעטרעד
 וצ רעכיג סָאװ עקַאט ןפיול ןוא טעברַא ןגירק ןעק ןעמ ואוו ךיז ןסיוו
 ,רענעייל עקירעגיינ גונעג טלעפעג טינ ןבָאה סע ןוא .עלעטש יד ןּפַאכ
 ,גנוטייצ עשירפ ַא ןגירק וצ זיולב טינ ןרק ַא ןעוועג זיא סע ןעמעוו ייב
 ןופ ןצעמיא ףיוא קוק ַא ןּפַאכ וצ ךיוא עקַאט רָאנ ,סױרַא קורד ןופ טשרע
 ,גנוטייצ רעד ןיא עטלעטשעגנָא ןוא רעביירש יד

 -וצ טזומעג טָאה *טסָאּפ-דנעבַא; ןייז טימ ,ןײטשריּפַאס בקעי ןייא
 םייב עפש רעשּפיה רעד וצ ,"טַאלבעגַאט , םורַא דירַאי םוצ ךיז ןקוק
 טָאה טכודעג .טריטסיזקע םיוק-םיוק טָאה גנוטייצ ןייז תעב ,"דלָארעה;
 קידנעקנעדעג .געוו ןקיטכיר ןפיוא גנוטייצ ןייז טריפ רע זַא ,םיא ךיז
 טָאה סָאװ ,"הלהב-ןטפעה, רעד ןיא עפש עסיורג ענעגייא ןייז טוג ױזַא
 -קודָארּפרעביא ןַא תמחמ רעירפ רָאי רָאּפ ַא טימ טשרע ןזָאלעגסיױוא ךיז
 ןעגנוצעזרָאפ עסיורג טימ ןדָאלעגנָא ?טסָאּפ-דנעבַא; ןייז רע טָאה ,עיצ
 -ַאט,/ םייב ןעמענקעװַא טוװאורּפעג וליפַא טָאה רע .ןענַאמָאר-דנוש ןופ
 ,ץיװָאקילעז ליצעג רעביירש ןרעלוּפָאּפ םעד ,טייצ ַא ףיוא ,?טַאלבעג
 ,ףליה עּפַאנק ַא ןעוועג ?טסָאּפ-דנעבַא; ןייז רַאפ זיא סָאד ךיוא רעבָא

 זיא סע ןעמעוו ,ןײטשריּפַאס בקעי סָאװ ,סָאד ךיוא זיא עװַאקישט
 סלַא ןוא ,"רָאטַאזינַאקירעמַא, סלַא ןטליג וצ ןעוועג טרעשַאב ןכיגניא
 עטשרע יד ןיא טָאה ,*עקירעמַא ןיא םזילַאנרושז ןשידיי ןופ ןָאעלָאּפַאנ;
 קלח לקיטש ַא ןגירק וצ ןזיװַאב טינ וליפַא *טסָאּפ-דנעבַא; ןייז טימ ןרָאי
 -ַאקירעמַא, ַאזַא ןייז תמאב לָאז רע ןעוו םגה ,ןסנָאנַא עשיטילָאּפ ןופ
 טפרַאדעג קסע םעד-טָא ןיא רע טָאה ,טכודעג ךיז טָאה םיא יוװ ,"רענ
 ,טנידעגוצ טקערידמוא םיא טָאה *טַאלבעגַאט , סָאד תמחמ ,ןייז חילצמ

 סעּפע ןָאטעגּפָא יילַאּפ ןוא ןהָאזהרש ןבָאה 1900 ןופ ןלַאװ יד ןיא
 -ירעמַא ןיא רעירפ ןָאט וצ טגַאװעג טינ טָאה גנוטייצ ןייק סָאװ ,סנױזַא
 -עד ?טַאלבעגַאט , סָאד זיא ןלַאװ יד רַאפ ןכָאװ רָאּפ עטצעל יד זיב .עק
 "טָאלבעגַאט , ןיא ןענייז רעמוז ןצנַאג םעד ,שינַאקילבוּפער ןעוועג טלָאמ
 יד טדערעגנייא ןבָאה סָאװ ,ןעלקיטרַא-טייל ןוא ןעלקיטרַא ןענישרעד
 "ער יד ןוא ,סעירטסודניא ןופ הנויח רעייז ןעיצ ןדיי יו ױזַא זַא ,רענעייל
 ,ןטנַאקירבַאפ רענַאקירעמַא ןופ ןירעצישַאב יד זיא ײטרַאּפ רענַאקילבוּפ
 ןסערעטניא יד ןיא סע זיא ,ןפירַאט-ץוש עכיוה ןופ קיטילָאּפ ריא ךרוד
 -יזערּפ רענַאקילבוּפער םעד ןלייוורעדרעדיװ ןפלעה וצ ?לארשיילכ, ןופ
 ,ילניקעמ םַאיליװ --- רעטלַאהנָא-ףירַאט ןוא טנעד

 ידצ רעשיטַארקָאמעד רעד ןעוו ,ןלַאװ יד רַאפ ןכָאװ רָאַּפ ַא טשרע
 *?טַאלבעגַאט ,, סָאד ךיז טָאה ,טלָאצַאב טוג רעייז ןוא רעייז רַאפרעד טָאה
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 טַאדידנַאק ןשיטַארקָאמעד ןופ טייז רעד ףיוא טעילוקעגרעביא גנולצולּפ

 טָאה רעפייא ןרעקידרעייפ ַא ךָאנ טימ .ןעיירב סגנינעשזד םַאיליוװ ---

 "גַאגעג זיא הנעט יד עכלעוו ןיא ,ןעלקיטרַא-טייל *טעװעטַאקעג, ײלַאּפ

 סַאלקילטימ ןופ קלָאפ ַא ןענייז ןדיי יו תויה :רעגייטש ַאזַא ףיוא ןעג

 ןלייוו וצ ,ןדיי עֶלַא ןופ ןסערעטניא "לארשיילכ , יד ןרעדָאפ ,ךעלמירחוס

 זיא רע סָאװ רַאפרעד ,טַאדידנַאק-טנעדיזערּפ ןשיטַארקָאמעד םעד רָאנ

 .רעלדנעהניילק עלַא ןופ רעפמעקרָאפ רעד

 ,ןלַאװ יד רַאפ גנולצולּפ ,"דמש, רעשיטילָאּפ רעקיזָאד רעד טָאה

 -עײל-?טַאלבעגַאט; עטסנירג יד ףיוא וליפַא קורדנייא ןרעווש ַא טכַאמעג

 יטילָאּפ רענַאקירעמַא ןיא ןבילקעגרעדנַאנַאפ ּפַאנק ךיז ןבָאה סָאװ ,רעג

 ,רעטעלב עשיטסילַאיצָאס ייווצ יד טימ ,*דלָארעה; רעד .םינינע עש

 ןקיזָאד םעד ףיוא םישוריּפ עקירעהעג יד ןכַאמ וצ טלעפרַאפ טינ ןבָאה

 -ָארג עסואימ יד ןכיירטשוצרעטנוא טרינעשז טינ ךיז ןבָאה ייז ."דמש;,

 "דנעבַא; ןייז טימ ןײטשריּפַאס ."טַאלבעגַאט, ןופ טייקכעלפיוקרַאפ עב

 יד בילוצ עקַאט .רעגַאל רענַאקילבוּפער ןיא ןבילבעג ןענייז *טסָאּפ

 .ןבעגעגנָא רעירפ ןכָאװ עכעלטע טָאה *טַאלבעגַאט , סָאד סָאװ ,םימעט

 טַאלב ןייז רַאפ ןגירק וצ ןביוהעגנָא טינ ןײטשריּפַאס טָאה ןגעווטסעדנופ

 רע טָאה ךיוא .,טנידרַאפ רשכ טָאה רע סָאװ ,ןיול רענַאקילבוּפער םענעי

 ןקיטסניג םענעי ןיא "טַאלבעגַאט, ןופ רענעייל ןעיצוצּפָא ןזיװַאב טינ

 "גיג ַאזַא ןצונוצסיוא טייקיאייפ יד טַאהעג טינ טושּפ טָאה רע .טנעמָאמ;

 ,רוטקוינָאק עקיטס

 שטָאכ לָאמ ןטשרע םוצ ןסָאלשַאב רע טָאה 1901 ןופ רעמוז ןיא רָאנ

 ינוי בייהנָא ןיא .?טַאלבעגַאט, סָאד ןעמירקוצכָאנ ןרעהפיוא שינכעט

 "גרָאמ ַא טימ ןריטנעמירעּפסקע וצ ןביוהעגנָא רע טָאה רָאי םענעי ןופ

 "נָא :גָאז ךיא .?לַאנרושז-ןגרָאמ, ןייז טעדנירגעג טָאה ןוא גנוטייצ

 "עג ץלַא ךָאנ רע טָאה רָאי ַא יו רעמ לייוו ,ןריטנעמירעּפסקע וצ ןביוהעג

 ןיא רעכיזמוא ױזַא .,גנוטייצ רעיינ ןייז טימ רעטצניפ רעד ןיא טּפָאט

 סָאד ןטלַאהעגנָא ךָאנ טָאה רע זַא ,ןעוועג רע זיא טירש עטשרע ענייז

 -עגנָא טָאה *לַאנרושז-ןגרָאמ , ןייז זיב ,רָאי ייווצ עיונעג ?טסָאּפ-דנעבַא;

 ,ןסנָאנַא עסיוועג ןעיצוצ ךיוא ןוא ,רענעייל רעמ ןוא רעמ ןעניוועג ןביוה

 ,ןגירק וצ ןזיװַאב טינ לָאמניײק טָאה *טסָאּפ-דנעבַא; ןייז סָאװ

 ןביוהעגנָא זייווכעלסיב *לַאנרושז-גרָאמ ,, רעד טָאה ןגעווטסעדנופ

 רצ םגה ,עימָאנָאיזיפ ,עקיטרַאנגיײא רעקינייוװ-רעמ ,עסיוועג ַא ןעמעננָא

 -סױרַא ךיז טזָאל סע ליפיוו ףיוא ,רעכיזמוא ןוא קידלקַאװ ץנַאג טשרע

 "נָא ענייז ןיא ?לַאנרושזגרָאמ, ןופ םינּפ רעכעלמיטנגייא רעד ןלייש

 טַאהעג גנוטייצױגרָאמ עשידיי עטשרע עקיזָאד יד טָאה ,ןָא ןרָאי-בייה

 :ָאדערק עשיטסילַאנרושז ַאזַא

 "ףעש רעד ןעוועג זיא ,רעביירש ןייק טינ ןיילַא םגה ,תיבה-לעב רעד

 ,טלעטשעגנָא טָאה רע סָאװ ,רעביירש עלַא .,גנוטייצ ןייז ןופ רָאטקַאדער

 יו רעמ טינ ןעוועג ןענייז ,רָאטקַאדער ןשיטקַאפ םעד קידנענעכערניײרַא
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 ףיוא .ןעגנוזיײװנָא ןוא ןלעפַאב סרעבעגסױרַא ןופ סרעריפסיוא עשינכעט
 ןופ ןַאמסדנַאל רענירג-בלַאה ַא ןעוועג ךָאנ זיא ןײטשריּפַאס בקעי ליפיוו
 רָאטקַאדער ןייז זַא ,ןגָארטעג לכש ןייז טָאה ליפוזַא ףיוא ,קָאטסילַאיב
 -נַאה יד יװ ױזַא טקנוּפ ,"ןשטנעמ, םיא ייב ןענייז ,בַאטש ןצנַאג ןטימ
 רעד ןיא ךעלטנַאקירבַאפ ןוא םירחוס עניילק יד ייב עטלעטשעגנָא-סלעד
 עטושּפ ןגעו .םיתב-ילעב ערעייז ייב "ןשטנעמ, ןעוועג ןענייז טלעוו
 -עגּפָא ךָאד זיא ,סרעקורד ןוא סרעצעז רָאג יצ ,עטלעטשעגנָא-סטפעשעג
 ןופ ךָאנ ,"ןשטנעמ , יו רעמ טינ ןעוועג רעכיז םיא ייב ןענייז יז .טדער
 ,הגרדמ רערעקירעדינ ַא

 -עגַאט , סָאד ןעוועג ץלַא ךָאנ זיא טַאלב שידיי ַא ןופ רעטסומ ןייז
 בקעי טָאה רַאפרעד .טקיטלַאטשעג גנוטייצ ענעי טָאה ײלַאּפ יו ,?טַאלב
 ןיא ?טַאלבעגַאט, סָאד ןגײטשוצרעבירַא ךיז טסיילפעג ןײטשריּפַאס
 -רעטעברַא עלַא וצ האנש ןיא יו ,טייקמורפ רעשיסקָאדָאטרָא ןופ טקנוּפ
 ןיא ךיױא .סנָאינוי עשידיי יד וצ עקַאט ,רקיע רעד .סעיצַאזינַאגרָא
 -עגַאט, סָאד ןגייטשוצרעביא טסיילפעג ךיז רע טָאה םזינַאקירעמַא
 -טַאּפ"רעּפיה ןייז טזומעג טָאה גנוטייצ ןייז סָאװ ,םעד ץוח ַא ."טַאלב
 יז זַא ,רענעייל יד ןופ ּפעק יד ןיא ןּפַאלקנײרַא ןייא ןיא ןטלַאה ,שיטָאיר
 ,סעיצוטיטסניא עריא עלַא טימ עקירעמַא ןופ םידיסח ערעסערג ןייז ןזומ
 -יירש ענייז ןבָאה ,סעדנַאב-ײטרַאּפ עטּפורָאק-שיטילָאּפ יד וליפַא םכותב
 -רעוו עשילגנע רעמ סָאװ ןקָארבוצנײרַא גארטפיוא םעד טַאהעג ךָאנ רעב
 "גנע ןופ רעבעגסױרַא סלַא גנורַאפרעד ןייז ןופ .שידיי רעייז ןיא רעט
 ערַאבגנַאג ַא זיא שילגנע זַא ,טסואוועג רע טָאה ךעלכיב-טסקעט עשיל
 -ייצ ןייז זַא ,רעכיז ןעוועג רע זיא .םלוע ןשיטנַארגימיא םייב הרוחס
 ןיא ןטלַאה ריא ןיא טעוו'מ ןעוו ,"סעסקוס, רערעסערג ַא ןייז טעװ גנוט
 .תויתוא עשידיי טימ רעטרעוו עשילגנע ןקָארב ןייא

 -רעדיוו ַא םלוע ןזעיגילער ןטסקילעטשרעטניה םייב קידנקעמשרעד
 ,ךיוא ךיז קידנסיוורעד ,גנוגעװַאב רעשיטסינויצ רענרעדָאמ רעד וצ ןליוו
 קינײװ םיא ןענעק סעיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ עקידנריטסיזקע יד זַא
 -ָאמ ַאזַא טלקיװטנַא ןײטשריּפַאס בקעי טָאה ,טפעשעג ןיא ןעגנערב ןצונ
 -יסַא רענַאקירעמַא ןעוועג רעביל זיא םיא : טייקשידיי רעמורפ ןופ עד
 סָאד טָאטשנָא ,עיסקָאדָאטרָא רעגיה רעד רַאפ לַאעדיא סלַא עיצַאלימ
 רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי רענרעדָאמ ַא וצ גנובערטש ַא ףיוא ךיז ןריטנעירָא
 ,לארשי-ץרא ןיא םייה

 -ער ?לָאנרושזךגרָאמ, ןיא "ןשטנעמ, סנײטשריּפַאס בקעי ןבָאה
 לופ טרָא לטירד-ייווצ ןבעגּפָא זומ גנוטייצ רעייז זַא ,טסואוועג עיצקַאד
 עטירד סָאד .,"ןענַאמָארדנש, ןופ ןעגנוצעזרָאפ רַאפ ףָאטש"ןעייל
 רעד ןופ תועידי ,קינָארכ רענַאקירעמַא טימ ןעמונרַאפ ןייז ףרַאד לטירד
 "עג עשידָאירעּפ יד ןגעו סעיינ טרָאװ ַא טינ רָאנ .םייח רעטלַא
 ןטלעז זיולב ןוא ,עקירעמַא ןיא רעטעברַא עשידיי יד ןופ סקיײרטסי-לַארענ
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 סעיינ-רעטעברַא עגונב .םינינע עשיטסינויצ ןגעוו העידי לקערב ַא ןעוו

 : עלומרָאפ ערָאלק ַאזַא טַאהעג רע טָאה
 ,םינצבק עטסיװ ךָאד ןענייז ?סעינוי, ערעייז טימ רערָאטעברַא יד,

 יד ןוא ;רעכיײלג ץלַא ,ייז טימ ךיז טמענרַאפ'מ רעקיניײװ סָאװ זיא

 ךָאד זיא ,רעטעברַא יד ןגעק ןגָאז וצ סעּפע ןבָאה ייז ביוא ,?סעסָאב,

 ןיא ןעגנורעלקרעד ערעייז ןכַאמ וצ הלוח טינ ייז ןענייז ."סענזיב; סָאד

 ןיא זַא ,טריסַאּפ עקַאט טָאה ױזַא ."ןסנָאנַא עטלָאצַאב ןופ םרָאפ רעד

 בקעי טָאה ,טריפעג "לַאנרושז-ןגרָאמ, םעד טָאה רע סָאװ ,רָאי 12 יד

 ידנַאל עסיורג ןגעוו העידי ַא טקורדעג לָאמַא גנוטייצ סנײטשריּפַאס

 רעד ןיא ןפמַאק-רעטעברַא עלַא תעב ,רעטעברַא עשידיי-טינ ןופ סקיירטס

 יד ןיא זיולב טלגיּפשעגּפָא גנוטייצ ןייז ןיא ךיז ןבָאה הביבס רעשידיי

 רעד טָאה טוט ןייז ךָאנ טשרע .םיתביילעב ןופ ןעגנודלעמ עטלָאצַאב

 -רעטעברַא רַאפ רעטרָאּפער ןטשרע םעד טלעטשעגנָא *לַאנרושז-ןגרָאמ,

 .סעיינ
 ןלָאז סָאװ ,ןעלקיטרַא ןופ ןטלַאהעג טינ ןײטשריּפַאס טָאה ךיוא

 יירד-ייווצ .ןעגנוריסַאּפ עקידנפיול יד רענעייל ענייז רַאפ ןשטייטרַאפ

 -ַאװרעסנָאקיַארטלוא ןייז ןיא ןבירשעג ,ךעלעקיטרַא-טייל ענעטסָאמעגוצ

 טקורדעג רע טָאה סנטסכעה  .גונעג ןעוועג םיא רַאפ ןענייז ,טסוג ןעוויט

 "יירש עטלייצעג ןופ ,רעמונ ַא ןיא ןעלקיטרַא ייווצ םומיסקַאמ ,םענייא

 ,ץרא-ךרד טָאהעג טָאה רע ןסיוו סנעמעוו רַאפ ,רעב

 םיא טָאה לַאפוצ רעד סָאװ ,ןענײטשריּפַאס טָאה טקילגעגּפָא קרַאטש

 -עד) ץרּפ יװ ןשטנעמ ַאזַא עיצקַאדער ןיא רעפלעהטימ סלַא טקישעגוצ

 -עג שממ זיא קינרעיוו .קינרעיװ ("רעטיּפ , ןסייהעג ךָאנ רע טָאה טלָאמ

 .ןעוועג זיא ןײטשריּפַאס בקעי יװ ,תיבה-לעב ַאזַא רַאפ בוטדןבא ןַא ןעוו
 -רושז-ןגרָאמ/, ןָא ןסָאלשעגנָא ךיז טָאה רע רעדייא ,קינרעיװ ץרּפ

 "ניא ןשיטנַארגימיא ַא רַאפ ערעירַאק ענדָאמ ַא טכַאמעגכרוד טָאה *לַאנ

 זיא רע ןעוו ,רָאי 36 ןופ רוחב רערעטלע ןַא ןעוועג זיא רע .טנעגילעט
 זיב .גנוטייצ רעטעדנירגעג"יינ רעד ןיא ןענײטשריּפַאס וצ ןעמוקעגנָא
 ענייז ןיא ןטעברַא ערעווש ײלרעלַא ןָאטוצּפָא ןזיװַאב ןיוש רע טָאה ןַאד
 ןייז רַאפ רָאי 7 יד ןיא סָאװ םעד ץוח ַא ,עקירעמַא ןיא רָאי 16 עטשרע

 -סקע ,רענרעל ,הכאלמ-לעב ַא ןעוועג ךיוא רע זיא וצרעהַא ןרעדנַאװסױא
 ,םייה רעטלַא רעד ןיא טנעדוטס-ןרעט

 רעטָאפ ןייז ,1865 ןיא ,ענליוו ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא קינרעיוװ
 ןייז טָאה סָאװ ,ןצבק ַא ןוא ןדמל ַא ,דיגמ רעקידנרעדנַאװ ַא ןעוועג זיא
 .רעצינש ַא וצ רעל רעד ןיא ןבעגּפָא טזומעג הוצמ-רב וצ לגניי ןטָארעג
 ַא ייב רָאי בלַאה ַא טימ יירד טעברַאעג ץרּפ רעגנוי רעד טָאה םעד ךָאנ
 ,קָאטסילַאיב ןיא טצעזַאב ךיז ןבָאה ןרעטלע יד ןעוו .עגיר ןיא ,רעקָאט
 -נוא ןלַאפעגרעטנורַא ,רָאי 17 וצ ,רע זיא ןטרָאד .קעװַא וצניהַא רע זיא
 טָאה רע .ףָאקטָאלָאז ןָאעל ,רבח-ליכשמ ןגנוי ַא ןופ סולפנייא םעד רעט
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 "נא ןוא שטייד ,שיסור טרידוטש קיטייצכיילג ןוא זיולק ַא ןיא טנרעלעג
 ,םינינע עכעלטלעוו ערעד

 -ירעמַא ןייק טרעדנַאװעגסיױא קינרעיװ טָאה הצע סּפָאקטָאלָאז ףיוא
 -טכַארפ סלַא ןטעברַא ערעווש ןָאטעג רע טָאה גנַאל-ןרָאי ,1885 ןיא ,עק
 ענעי קידנסייררעביא ,רעטלעטשעגנָא-סלדנַאה ,רעלדעּפ סלַא ,רעדָאלנָא
 ןשידיי ןוא יירעצעזטפירש ןיא סעיסרוקסקע עצרוק עטפָא טימ ןרָאי
 ,עגַאקיש ןיא ,רקיע רעד ,ןפָאקטָאלָאז םורַא עקַאט ,םזילַאנרושז

 דילגטימ ַא טרעוו רע ואוו ,קרָאיײוינ ןיא ךיז רע טצעזַאב 1898 ןיא
 ,6 רעמונ ןָאינוי לַאקיפַארגָאּפיט ,עיצַאזינַאגרָא-רעצעז רעשילגנע רעד ןיא
 עשילגנע יד ןלעטשפיונוצ ןוא ןביירש ןיא ןענַאטשַאב זיא טעברַא ןייז
 יד קידנעניפעג ,"טַאלבעגַאט, ןופ טייז רעטצעל רעד ףיוא גנולײטּפָא
 / ,דנַאטשוצ ןשיטָאַאכ שיטסירעטקַארַאכ ַא ןיא עיצקַאדער-?טַאלבעגַאט;
 רע ."ןטסַאק-וװירב; ןופ קירבור יד ךיז ףיוא ןעמונעג ןיילַא רע טָאה
 רענַאקירעמַא ,עשידיי ןופ ןסיוו ןשידעּפָאלקיצנע ןייז טצונעגסיוא טָאה
 עקילייצמוא יד ףיוא סרעפטנע עצרוק ןבעג וצ ףיוא ,םינינע-טלעוו ןוא
 -ָאד יד .ןעמוקנָא *טַאלבעגַאט ,, ןיא ןגעלפ סָאװ ,רענעייל ןופ סעגַארפנָא
 ,םלוע ןשיטנַארגימיא םייב רעלוּפָאּפ רָאג זיב ןרָאװעג זיא קירבור עקיז
 ןײטשריּפַאס בקעי ןעוו ןוא .תולאש ײלרעלַא טימ לֹופ ןעוועג זיא סָאװ
 ןגרָאמ,, ןופ רָאטקַאדער ןשיטקַאפ םעד יװ טלעטשעגנָא ןקינרעיװ טָאה
 "עג ץלַא ךָאנ גונטייצ רעיינ רעד ןיא לוטיט סקינרעיװ זיא ,"לַאנרושז
 . . ."ןַאמנטסַאקווירב רעד; --- ןעוו

 -עג וליפַא קינרעיװ "רעטיפ, זיא ןרָאירעדנַאװ ענייז ןופ ךשמ ןיא
 טריצלָאטש קרַאטש טָאה רע .םזיכרַאנַא ןשיפָאזָאליפ םוצ טנעָאנ ןעוו
 -עג ךיוה טָאה רע סָאװ ,לכיבןָאינוי ןייז טימ ,טײקשירָאטעברַא ןייז טימ
 -ריּפַאס וצ ןעמוקעגנָא זיא רע ןעוו רָאנ .ןבעל ןייז ןופ ףוס ןזיב ,טצעש
 -ָאלָאכיסּפ רעד ןיא קירוצ טבעלעגניירַא טוג ױזַא ךיז רע טָאה ןענייטש
 -ַאטשרַאפ טָאה רע זַא ,קַאמורפ ןוא רעגריבניילק ןשיטנַארגימיא ןופ עיג
 ױזַא ןבָאה ןעלקיטרַא-טייל ענייז עלַא .קנואוו ןפיוא תיבה-לעב ןייז ןענ
 טָאה תיבה-לעב רעד זַא ,?גנואיושנָא-טלעװ,, סנײטשריּפַאס טלגיּפשעגּפָא
 ױזַא יו ןוא סָאװ ,סעיצקורטסניא ןייק ןבעג טפרַאדעג טינ לָאמניײק םיא
 עשיקינרעיוו יד ןבָאה טוט סנײטשריּפַאס ךָאנ גנַאל וליפֲא .ןביירש וצ
 רעגעלרַאפ רענעברָאטשרַאפ רעד יװ .,ןעזעגסיוא דימת ןעלקיטרַא-טייל
 ,טריטקיד רבק ןופ ייז טלָאװ

 וצ טיירג דימת ,טייז רעד ייב "רזוע, ַאזַא טימ זַא ,ךיז טײטשרַאפ
 טנעקעג גנירג ןײטשריּפַאס טָאה ,ףליה עשינכעט עקיטיונ יד םיא ןבעג
 ןייז ןופ רָאטקַאדער רעקידנעטשלופ ךיוא רָאנ ,רעגעלרַאפ זיולב טינ ןייז
 ןבױהעגנָא טָאה עיצַארגימיא עקידנסקַאװ יד ןעוו ."לַאנרושזדןגרָאמ,
 ףיוא ןטרַאװרעד טנעקעג טינ ךיז טָאה סָאװ ,רענעייל םלוע ןַא ןלעטשוצ
 סנײטשריּפַאס וצ ןעמוקנָא טזומעג טָאה ןוא טַאלב-גָאטימכָאנ שידיי ַא
 רעד זיא ,טקידירפַאב ןטלעז ייז טָאה טַאלב עקיזָאד סָאד םגה ,גנוטייצ
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 ךיז טריפ סע יוװ ןוא .טרעכיזעג ןעוועג *לַאנרושז"ןגרָאמ ,, ןופ גלָאפרעד
 -ונעגנָא ךיג שטנעמ רעקידלזמ ַא טרעוו ,הביבס רעשידיי רעד ןיא ןיוש |

 !"ןגנ-עדוי ןצנַאג ַא רַאפ וליפַא רָאנ ,םכח ןסיורג ַא רַאפ זיולב טינ ןעמ
 טָאה "לַאנרושז-ןגרָאמ,, רעד זַא ,ןרָאװעג רָאלק זיא סע ןעוו טשרע

 ,טַאלבךגרָאמ ַא ןופ טרָא ןקידייל םעד קידנעמענרַאפ ןפָארטעגוצ טוג
 תוחוכ עלַא טָאה ןוא ,*טסָאּפ-דנעבַא, יד טלעטשעגּפָא ןײטשריּפַאס טָאה
 -סגנוטייצ רעשידיי רעד ןיא עיציזָאּפ ןייז ןקיטסעפַאב וצ ףיוא ןבעגעגּפָא
 ,טלעוו

 רעמ זיא גנוטייצ-ןגרָאמ ַא זַא ,ןעוועג בייחמ טָאה רשיה-לכש רעד
 טָאה .טעברַא ןכוז סָאװ ,רענעײל-רעטעברַא ןענידַאב וצ ףיוא טסַאּפעגוצ
 -ןסנָאנַא-?טגנַאלרַאפ-רעטעברַא; יד וצ ווירב טימ ןעלגָאה ןביוהעגנָא רע
 ןייז קידנטָאבנָא ,רעטעלב עשילגנע יד ןיא ןוא ,*טַאלבעגַאט , ןיא רעבעג
 -רעמ רַאפ עקַאט םעד ךָאנ ןוא ,שוביש ַא רַאפ טשרעוצ ,טסניד סגנוטייצ
 גנַאל ןרָאי טָאה *טַאלבעגַאט , סָאד םגה ןוא .,ןזיײרּפ עקירעהעג רעקיניײװ
 ריא תמחמ ,טיבעג םעד-טָא ףיוא ץנערוקנָאק סנײטשריּפַאס טליפעג טינ
 -גײרַא ןביױהעגנָא טרָאפ "?לַאנרושזױגרָאמ , רעד טָאה ,עפש רעסיורג
 ןסגָאנַא יד בילוצ זַא ,ּפיט םעד-טָא ןופ ןסנָאנַא עניילק ליפוזַא ןגירק
 -עג ןטפעשעג עניילק ףיוא םינלעב ןוא רעטעברַא רעטנזיוט ןבָאה ןײלַא
 ,גָאטנכָאװ עלַא גנוטייצ עקיזָאד יד ןפיוק טזומ

 טָאה 1905 ןיא זַא ,*לַאנרושז-ןגרָאמ, םעד קעװַא טוג ױזַא זיא סע
 סָאװ ,"רענַאקירעמַא רעד, ,טַאלבנכָאװ ַא טפױקעגּפָא ךיוא ןײטשריּפַאס
 ,טימרעד *טַאקָאװדַא-סקלָאפ, ןוא "ןטעזַאג, יד ןופ שרעדנַא ןעוועג זיא
 ןוא "טַאלבעגַאט, ןופ ףָאטש רעייז טקורדעגרעביא ןבָאה ענעי סָאװ
 טַאלבנכָאװ א ןעוועג עקַאט זיא *רענַאקירעמַא רעד, תעב ,?דלָארעה;
 טימ וליפַא ןוא ןענַאמָאר ,תושעמ ,ןעלקיטרַא ענעבירשעג-לעיצעּפס טימ
 ןקיבלעז םעד ןופ עקַאט םגה --- *ןטסַאקווירב; ןרעדנוזַאב םענעגייא ןַא
 .קינרעיוװ ץרּפ --- "ןַאמנטסַאקווירב;

 -ריּפַאס בקעי ,"ןזעוו-סגונטייצ ןשידיי ןופ ןָאעלָאּפַאנ, רעיינ רעד
 ןיא .טשטילגעגסיוא קרַאטש ןכיגניא ךעלטפעשעג רעבָא ךיז טָאה ,ןייטש
 דָארג זַא ,טּפַאכעג ךיז רע טָאה גייטשפיוא ןסיורג ןייז ןופ בייהנָא עמַאס
 -ַאב ןשירפ טפעשעג רעקידנסקַאװ רעד טרעדָאפ ןגלָאפרעד ענייז בילוצ
 רָאּפ ַא ייב ןעמָאנ ןטוג ַא טַאהעג וליפַא טָאה רע .,לַאטיּפַאק-סבירט

 -סױרַא םיא ןטלָאװ סָאװ ,"דייס-טסיא , רעד ןופ ןריקנַאב עשידיי עניילק -
 ןייק טָאה רע רָאנ .טייצ-סגנַאגרעביא רעד רַאפ ןטידערק טימ ןפלָאהעג
 סע זַא ,טכודעגסיוא ךיז טָאה םיא .ךיז ןגרָאברַאפ וצ טַאהעג טינ קשח
 ןעיצניירַא ךרוד ,סנהָאזהרש יד *ןקלעמ,, וצ ןעניול רעסעב םיא ךיז טעוו
 -וקנָאק ןעגנילשוצנייא טניואוועג ,סנהָאזהרש יד ןוא .םיפתוש סלַא ייז
 ןופ טנעצָארּפ 51 טרעדָאפעג רָאנ ןבָאה ייז ,ןזָאלעג ךיז ןבָאה ,ןטנער
 ןלָאז ייז ידכ ,"רענַאקירעמַא; ןופ ןוא "לַאנרושז-ןגרָאמ,, ןופ סעיצקַא יד
 "ריּפַאס רעביא לָארטנָאק ןכעלצעזעג םעד טנעה ערעייז ןיא ןגירקנײרַא
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 עקיטינ סָאד ןגײלוצנײרַא ןייז-קיליו רעייז רַאפ ,ןטפעשעג סנייטש

 "גערב ןלעוו ןוא ןטלַאהסיוא ןיײלַא ךיז ןלעוו רעטעלב עיינ יד זיב ,טלעג

 ןגנַאלסנבעל ַא טימ טנרָאװַאב רָאנ ךיז טָאה ןײטשריּפַאס .,ןטיּפָארּפ ןעג

 רעבָא ,רעטעלב ענייז ןופ רעטלַאװרַאפ ןוא רָאטקַאדער סלַא טקַארטנָאק

 ןוא ןהָאזהרש החּפשמ רעד טפיוקרַאפ רע טָאה לָארטנָאקילַאטיּפַאק םעד

 יקעװַא טוג ױזַא ןטפעשעג יד ןענייז םורַא רָאי ןגרַאק ַא ןיא .עקײמַאק

 "רַאפ ןופ טײקשירַאנ יד ןייז לחומ טנעקעג טינ ךיז טָאה ןײטשריּפַאס זַא

 רעקיטשיניקיסעמשינטלעהַאפ רעד רַאפ לָארטנָאקילַאטיּפַאק םעד ןפיוק

 | .ןגָארטעגוצ ןבָאה םיתב-ילעב עיינ יד סָאװ ,עמוס

 יַאב קרַאטש םעד ךָאנ טָאה קסע רעקיטכיזרָאפמוא רעקיזָאד רעד

 קידנרירװעינַאמ .*לַאנרושז"ןגרָאמ , ןופ גנַאג ןרעטייוו יםעד טסולפנייא

 "וצ ןײטשריּפַאס טָאה ,חוור ןצנַאג םעד ןבעגסיוא רדסכ לָאז רע זַא ,ױזַא

 ,רעטלַאװרַאפ ןוא רָאטקַאדער-ףעש סלַא טכַאמ ןייז טצונעגסיוא טשרע

 ןייק קידנבָאה טינ .,םומיסקַאמ ןזיב טלַאהעג סָאד ןיילַא ךיז ןרעכעה וצ

 רָאדיזיא קינעמילּפ ןגנוי ןייז ןעמונעגנײרַא רע טָאה ,רעדניק ענעגייא

 .טנַאה רעטיירב רעד טימ טלָאצעג םיא טָאה ןוא ,ףליהעג סלַא ןיקדירפ

 "נָא טָאה רע .רעטעברַאטימ ענייז טימ קיביגיירפ רעייז ןרָאװעג זיא רע

 ןעגנוצעזרעביא ייז ייב ןלעטשַאב ןוא רעכיב ערעייז ןבעגסױרַא ןביוהעג

 "ירַא ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה רע .שידיי ףיוא ,רעכיב רענַאקירעמַא ןופ

 טָאה רע זיב ,רעטייווצ ַא ןיא הריד ןייא ןופ ןעגנוטייצ ענייז ןריפרעב

 ייווצ יו רעמ ןעוועג זיא סָאװ ,ירעוָאב 77 ןיא ןינב םעד טפיוקעגנייא

 רע טָאה ייברעד .טרעדָאפעג טָאה טפעשעג ןייז יו ,סיורג ױזַא לָאמ

 "טסָאק ןוא עטסנרעדָאמ יד ןלעטשוצנייא ףיוא טלעג ןייק טגרַאקעג טינ

 "עגַאט, ןופ קורד םעד ןגיטשעגרעבירַא טָאה סָאװ ,יירעקורד עטסרַאב

 .?טַאלב

 ןיא רעבעגסױרַא-סגנוטייצ רעשידיי רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע

 רַאפ טנעדנָאּפסערָאק-לביײק ןקידנעטש ַא טגָאמרַאפ טָאה סָאװ ,עקירעמַא

 ןַא ףיוא טלעג ליפ ןבעגעגסיוא טָאה רע ןוא ,ןָאדנָאל ןופ סעיינ עשידיי

 סנױזַא ךיז טָאה גנוטייצ עשידיי רעדנַא ןייק .טסניד-לבייק םענעגייא

 קיצפופ עצנַאג טקָארבעגנײרַא וליפַא רע טָאה ףוסל .ןענוגרַאפ טינ

 ,ךוב-רעטרעוו ןשילגנע-שידיי ןסיורג ַא ןבעגוצסױרַא ףיוא רעלָא- טנזיוט

 יד וצ ןעמוקעגנָא יוו-ייס ןטלָאװ סָאװ ,רעטלעג-טיפָארּפ ןגיילרעד וצ יבַא

 .סעקײמַאק ןוא סנהָאזהרש -

 עטסשילַאקיזיר עמַאס יד טנכערעגנײרַא ,םיקסע עלַא יד-טָא רָאנ

 1914 ןיא .טלָאצַאב --- ףוסל ךיז ןבָאה ,ךוב-רעטרעוו ןיא גנוריטסעווניא

 ןסיורג ַא טַאהעג טרָאפ ?עיצַארָאּפרָאקילַאנרושז-ןגרָאמ , יד ןיוש טָאה

 ,ןברָאטשעג טינ רעמוז םענעי טלָאװ ןײײטשריּפַאס ןעוו ןוא .סושרעביא

 "ענרעטנוא עשירעגעלרַאפ עשירפ ַא סעּפע ןטכַארטוצ טזומעג רע טלָאװ

 .ןטיפָארּפ עכעלדיײמרַאפמוא יד ןבָארגַאב וצ יבַא ,גנומ

 רָאדיזיא ,שרוי ןקיצנייא ןוא קינעמילּפ ןייז רַאפ ןבילבעגרעביא זיא
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 יד זַא ,ױזַא *לַאנרושז-ןגרָאמ,, ןופ ןטפעשעג יד ןענעדרָאוצניײא ,ןיקדירפ

 "ייצ רענעסקַאװעגסױא רעד ןופ םוטנגײאילַאטיּפַאק ןופ ןרָאילָארטנָאק

 ןלָאז ,*טַאלבעגַאט; סָאד ןטָאש ןיא ןלעטש ןביוהעגנָא טָאה סָאװ ,גנוט

 ןכַאמ-טוג טוומעג טָאה רע ,םיא רעביא רעשרעהרעביוא יד ןרעוו םינ

 ַא טצונעגסױא טָאה רע יו .רעטעפ ןייז ןופ תועט-סטפעשעג םעד

 םינּפ רעסָאװ ןוא ,ליִצ ןייז ןכיירגרעד וצ סנהָאזהרש יד ייב גירק-החּפשמ

 טרעהעג -- גנוריפ ןייז רעטנוא ןגָארקעג טָאה *לַאנרושז"גרָאמ ,, רעד

 .גירק-טלעוו ןטשרע ןכָאנ ןופ דָאירעּפ םוצ ןיוש

 : טַאלב-נָאט ַא ןדנירג םידוהַאי .8
 "טלעוו עשידיא איד,

 עשידיי ןענייז גירק-רעגריב רענַאקירעמַא ןכָאנ רָאי 40 יו רעמ

 "עג טינ ןענייז סע .טסעג עטשטניוועג ץנַאג ןעוועג ָאד רערעדנַאװניײא

 ךיז ןבָאה סָאװ ,תוריזג ערעטעּפש יד ןופ םינמיס ןייק טלָאמעד ךָאנ ןעוו

 -גייא רענעסקַאװרעד רעדעי זַא ,גנורעדָאפ רעד טימ ,הגרדהכ ןביוהעגנָא

 ײרעמַא רעד ןופ רעטרעוו קילדנעצ רָאּפ ַא ןענעייל ןענעק זומ רערעדנַאװ

 .ךַארּפש-רעטומ ריא רעדָא ןייז ןיא ,עיצוטיטסנָאק רענַאק

 ,1924 ןופ ,הריזג-עטָאװק רעד וצ ןעגנַאגרעד עקירעמַא זיא םעד ךָאנ

 עויטַארטסינימדַא עשירעוואוה יד ןופ ןרָאװעג טמָאקלופרַאפ זיא סָאװ

 "טיה עטסכעלרעדיוש יד וליפַא ,עיסערּפעד רעד ןופ בײהנָא ןיא ,ןלעפַאב

 -ידיי יד רַאפ תונמחר רעטרימַאלקָארּפ-לעיציפָא רעד רָאג טימ ,טיונ-רעל

 "יא עלַא שטָאכ ןזָאלגײרַא לָאז'מ ןפלָאהעג טינ טָאה ,תונברק"יצַאנ עש

 ,הריזג"עטָאװק רעד ןופ ןעמַאר עגנערטש יד ןיא וליפַא ,ןטנארגימ

 ערעטלע; עגיה ערעזדנוא :ןייז סע לָאז טדערעגסיוא טינ רָאנ

 ןענייז ,גירק-רעגריב ןרַאפ ןופ ,עיצַארגימיא רעשטייד רעד ןופ "רעדירב

 "גַאוורעביא רעד ןעוו ,טמירקעג ךיז ןבָאה סָאװ ,עטשרע יד ןשיווצ ןעוועג

 -עמַא ןייק ןדיי עשיאייּפָארײא:לַארטנעצ ןוא "חרזמ ןופ םָארטש-רערעד

 -ייז רענעדירפוצמוא ךָאנ ,רעכעה ןוא ךיוה ןגייטש ןעמונעג טָאה עקיר

 "גייא עשידיי-שטייד ענעמוקעג-רעירפ ןופ ךעלקינייא ןוא רעדניק יד ןענ

 -ירַאצ רעטלַא רעד ןופ ןטנַארגימיא עשירפ יד טימ ןרָאװעג רערעדנַאװ

 רענעמוקעגוצ-יינ רעד ןעוו ,עינעמור ןוא ךיירטסע ןופ ,עירעּפמיא רעש

 -ָאטרָא ייב ךיז ןטלַאה וצ גנוגיינ יד ןזײװסױרַא ןביוהעגנָא טָאה םלוע

 עשיאיײמָארײא:טלַא יד ייב ; םינינע עזעיגילער ןיא ,ןצכעריפ עשיסקָאד

 -ילעפוצ יד ןטכַארַאפ וצ טינ טביולרעד סָאװ ,הקדצ-ילעב וצ ןעגנואיצַאב

 -ַאמ ןשידיי םענעגייא םעד ייב --- ןוא ; םילבקמ עקיליײיװטיײיצ ןוא עק

 טקוקרַאפ ךיז ןבָאה ןטנַארגימיא יד ןעוו ,ךָאנ טדער רעוו .ןושל-עמ

 ןרַאּפשניײא טזָאלעג טינ ךיז ןבָאה ןוא ,רעטעברַא רענַאקירעמַא יד ףיוא

 עיצַאטַאולּפסקע םעטסיס-ץיווש רעכעלרעדיוש רעד ןיא קידנעטש ףיוא
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 "וי עשירענָאיּפ יד ןופ ןושל רעשידיי רעד ןיוש זיא ,תובוט-ילעב יד ןופ
 ןגיוא יד ןיא ,עסערּפ רעשידיי רעקידתישארב רעד ןופ ,ןעגניטימדזָאינ
 "רַאשז , רעשירערעוושרַאפ רעכעלרעפעג ַאזַא ןרָאװעג ?םידוהַאי; יד ןופ
 טנעקעג טינ לַאפ ןייק רַאפ ןבָאה ןרעיוא עלעדייא ערעייז סָאװ ,"ןָאג
 ,ןגָארטרַאפ

 -רַאפ-הקדצ ענעגנודעג יד טימ רעניבַאר עמַאזגיוב יד עקַאט ןבָאה
 ןוא ךעּפ ןטָאשעג עקירעמַא ןיא ?םידוהַאי; עשטייד יד ןופ רעלייט
 ןטנַארגימיא עיינ יד ןכלעוו ףיוא ,*ןָאגרַאשז ןקידלקע, םעד ףיוא לבעווש
 עקיזָאד יד .עסערפ ענעגייא ןַא ןדנירג וצ וליפַא טגעוורעד ךיז ןבָאה
 רענַאקירעמַא עלַא ןופ רעגנעהנָא עמורפ-וצ יד ,רענַאקירעמַא-רעּפיה
 וצ טרָאװ ַא טגעוורעד טינ ךיז ןטלָאװ ,סעיצוטיטסניא עכעלטייהיירפ
 ןפַאשעג ָאד ןבָאה סָאװ ,ןטנַארגימיא ערעדנַא זיא טינ ערעסָאװ ןגעק ןגָאז
 ןרָאװעג ָאד ןענייז אפוג ייז :רעמ ךָאנ .תונושל ערעייז ףיוא עסערּפ ַא
 עקידנדייר-שידיי יד רָאנ .רוטלוק רעשטייד רעד ןופ רעטיר עיירטעג
 ןיא ןעלדנַאװרַאפ וצ ןעוועג טיירג ייז ןענייז ןדיי עקידנביירש-שידיי ןוא
 ןצונַאב ךיז ןענעק ןלעוװ ענעמוקעג"יינ יד זיב ,ןטעבַאפלַאנַא עזָאלגנוצ
 .ךַארּפשדנַאל רעד טימ

 ןוא עקידנדייר-שידיי ןָאילימ ַא וצ בורק ןופ גנורעדנַאװניײא ןַא
 תופיסא עיירפ ,עדער רעיירפ ןופ הנידמ רעד ןיא ,ןדיי עקידנענעייל-שידיי
 "וזַא ,יד ןופ ןזגורב עֶלַא טכַאמעג טשינוצ רעבָא טָאה ,קורד ןעיירפ ןוא
 -ַאדנופ רעד ןרָאװעג טגיילעג ָאד זיא סע ."רעדירב ערעטלע; ,ענעפורעג
 עסערּפ ַא רַאפ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ גייווצ םעיינ ַא רַאפ טנעמ
 ןַא טינ ַא ןרָאװעג הביבס רעיירפ רעגיה רעד ןיא זיא סָאװ ,שידיי ףיוא
 ַא ןיא .טלעװ רעטלַא רעד ןיא יװ ,ןדיי ייב רָאטקַאפ רערעסערג ךרע
 ,רעטסכייר רעד יו ,טכער-םיטש ַאזַא טָאה רעטסמערָא רעד ואוו ,דנַאל
 -לעזעג ַא ןרָאװעג ךיג עסַאמ רעמירָא רעקיזָאד רעד ןופ עסערּפ יד זיא
 ,טייקכעלטנפע רענַאקירעמַא רעד ןיא חוכ רעכעלטפַאש

 יללכ עזעיציבמַא ןוא ןּפָארטנַאליפ עשמידוהַאי יד טָאה רקיע רעד
 יד דָארג סָאװ ,טימרעד עסערּפ עשידיי עקידנסקַאװ יד ןכַאטשעג רעוט
 רעד טימ ןענידַאב ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה רעקיטילָאּפ-טכַאמ עשידיייטינ
 זיולב ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה רעטעלב עשידיי ןמזילכ .עסערּפ רעקיזָאד
 רעד ףיוא סעקַאטַא טימ רעדָא ,טייקשידיי-םרָאפער ןופ ןכַאמ קזוח טימ
 "טסערּפ"ָאגרַאשז, יד זיא ,הקדצ רעשמידוהַאי רעד ןופ עיטַארקָארויב
 יד ןוא "ינעמעט; ןעוו רָאנ ,ןגָאז וצ ױזַא ,הרצ עשימייה ַא ןעוועג ךָאנ
 טינ רעטעלב עשידיי קיליוװטיירג ןצונ ןעמונעג ךיז ןבָאה רענַאקילבוּפער
 "ערּפ עלַאנָאיצַאנ ןיא עקַאט רָאנ ,ןפמַאקי-לַאװ עקיטרָא ערעייז ןיא זיולב
 עג םיתב-ילעב עטיירב עשמידוהַאי לָאצ ַא ןיוש ןבָאה ,ךיוא ןלַאװ-טנעדיז
 רעדירב;, ערעייז ןופ רעטעלב עקיזָאד יד טימ ךיז ןענעכער טסנרע טזומ
 | ,."ןטסָא ןופ

 עטסערג יד ןופ רעמיטנגייא ,ןטנַאקירבַאפ ,ןריקנַאב ,טייל עכייר
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 -ָאװדַא ןופ ןזיירק ערעכעה יד ןיא ןיוש סמעדייא ןוא ןיז טימ ,ןעמָארק
 טרעדנוזעגּפָא קרַאטש טניואוועג םידוהַאי יד ןבָאה ,ןיצידעמ ןוא רוטַאק
 -מירָא רעשיטָאטש רעד ןופ ללכב ןוא ,ןלַאטרַאװק עשידיי עטלַא יד ןופ
 ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה ךעלצַאלַאּפ ןוא רעזייה עדובכב ערעייז .טייק
 טכַאמ ,טלעג ןופ םינסחי יד טניואוועג ןבָאה סע ואוו ,ןליײט-טָאטש ענעי
 -"ינעמעט, עקיטרָא ענעבירטעגכרוד יד ןופ ןושל ןפיוא .,רוטלוק ןוא
 ;ןסייהעג ןטנגעג-טָאטש עטצעזַאב-רעטיש ןוא עכייר יד ןבָאה רעקיטילָאּפ
 -יא ןַא ןיילַא ,טפַאשרעריפנָא-"ינעמעט , יד ,ןזיירק-"ןקָאז ענעדייז, יד
 ענױזַא טימ "טפעשעג ןָאטעג; טשרעביל טָאה ,עשירייא-שיטנַארגימ
 ןשידיי ןקידנסקַאװ ןופ ןעמיטש ןלעטשוצ טנעקעג ייז ןבָאה סָאװ ,ןדיי
 ןבָאה ענעי .טײל-ןקָאז ענעדייז, עטלייצעג יד טימ יװ ,ןומה ןעמירָא
 געיעג רעייז בילוצ יוװ ,סעיציזָאּפ עשימָאנָאקע ערעייז בילוצ ,יוו-ייס
 רעדובכב רעמ רעד וצ טעילוטעג ךיז ,םינסחי רענַאקירעמַא יד ןָאטוצכָאנ
 .ןישַאמ-ײטרַאּפ רענַאקילבוּפער

 ןופ םינינע ןיא רקיע רעד ,םידוהַאי יד ייב העדילעב רעטסערג רעד
 בקעי ריקנַאב רעד ןעוועג טלָאמעד זיא ,הקדצ רעשידיי ןוא טייקשידיי
 -גילעז ,סנרעטש ,סנַאמהעל יד ,תוחּפשמ-ןריקנַאב ערעדנַא ערעייז ,ףיש
 ספיש ןעגנַאגעגכָאנ לָאמ עלַא טינ ןענייז ,ערעדנַא עכעלטע ןֹוא סנַאמ
 רַאפ טסַאּפ סע יו ,ןײלַא ףיש .סעיצַארעּפָא-ץנַאניפ ןיא קנַאב בואל-ןהוק
 -ַאב סלַא ןטליג וצ סעיציבמַא טימ ךיז טגָארט סָאװ ,רשוע ןקידנגייטש ַא
 ליפוצ ןזָאלרַאפ טינ ןיוש ךיז טָאה ,עקירעמַא ןיא ןדיי עלַא ןופ רעציש
 עכעלטע יד ףיוא טינ וליפַא ,לאונמע לּפמעט ןייז ןופ םינבר יד ףיוא
 "טָאג דרַאכיר ,סוַארטש רַאקסָא יװ ,ןזיירק ענייז ןופ עטנרעלעג עשינלטב
 טזָאלעג טשרעביל ךיז טָאה רע : ןַאמגילעז ןיוודע רעגנוי רעד רעדָא ,לייה
 ,לַאשרַאמ יאול ,טַאקָאװדַא ןטיישעג ןייז ןופ ןענידַאב

 -נוא רעד ןופ ףתוש ןרעגניי ןטימ ןפָארטעג טוג טָאה ףיש בקעי ןוא
 -רַאמ יאול סָאװ םעד ץוח ַא .עמריפ-ןטַאקָאװדַא לַאשרַאמ-רעיימרעט
 "ץניװָארּפ רעד ןיא ידוהַאי ןעמירָא ןַא ןופ ןוז רענעטָארעג רעד ,לַאש
 םיא זיא ןוא ,ץעזעג ןיא ןדמל רעסיורג ַא ןעוועג זיא ,זויקַאריס לטעטש
 רערעכייר רעד יו ,סעיצקַאסנַארט-ץנַאניפ ןיא ןעמוקעג ץונוצ רעטּפָא
 רעמ ןלַאשרַאמ טָאה ,רעיימרעטנוא לעוימעס ,עמריפ רעד ןופ דילגטימ
 -ללבוּפער ַא ןופ עלָאר ַא ןליּפש ןופ טעטיליבַאטקעּפסער רעד וצ ןגיוצעג
 ןיא ןדיי ןקיטכרָאפסטָאג ַא ןופ ןוא קיטילָאּפ ןיא רָאטַאװרעסנָאק רענַאק
 ,לּפמעט

 -נָא ןעמונעג ךיוא םיא טָאה ,ףיש בקעי ,טנעילק רעטסכייר ןייז ןעוו
 טנידַאב לַאשרַאמ םיא טָאה ,ןסערעטניא-ללכ עכעלשידיי ענייז ןעיורט
 ,םינינע עשידירוי עכעלטלעוו יד ןיא יוװ ,טייקכעלטנירג רעבלעז רעד טימ
 -עגנָא רעטּפָא ןוא רעמ ץלַא ךיז ףיש בקעי טָאה הצע סלַאשרַאמ ףיוא
 טגעלפ אפוג לַאשרַאמ ."ןטסָא ןופ רעדירב; יד וצ ןרעדינוצּפָארַא ןביוה
 ייֵז ןבָאה םענייאניא ,סעיסרוקסקע עקיזָאד יד ףיוא ןטיײלגַאב דימת םיא
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 ירעמַא םעד טימ יו ,ןכַאז-ללכ עשיטנַארגימיא ענױזַא טימ ןעמונרַאפ ךיז

 "וידעג ןקידרעטעּפש ןוא "טוטיטסניא ורביה; םעד ,טלַאטשנַא-עיצַאזינַאק

 ןלוש ערעסערג יד טימ :םידסח-תלימג ןטימ :?סנעײלַא לענָאשיײיק

 שריה ןָארַאב ןופ סעיצוטיטסניא עכעלטע טימ ;וליּפַא תורות-דומלת ןוא

 רעייז ךרוד ןומה ןשיטנַארגימיא םעד ןסולפנייאַאב ֹוצ יבַא --- דנָאפ

 .ךיז טייטשרַאפ ,תופיסא ענדַארַאּפ יד ייב טייקנזעוונָא רעבושח

 ןרָאװעג ןפָארטעג רענוד ַא ןופ יו זיירק לַאשרַאמ-ףיש רעד זיא

 טָאה גנוטייצ עשידיי-שיטנַארגימיא עטסטײרּפשרַאפ ןוא עטסערג יד ןעוו

 "ימ רעטצעל רעד ןיא ,ײטרַאּפ רענַאקילבוּפער רעייז ןטַאררַאפ בָארג ױזַא

 "מָאק-ײלַאּפ-ןהָאזהרש רעד ןגעק סָאװ ןָאט .1900 ןופ ןלַאװ יד רַאפ טונ

 ַאזַא ןעוועג ןיוש זיא *טַאלבעגַאט/ סָאד .,טנעקעג טינ יז ןבָאה עיצַאניב

 טָאה גנוטייצ עקיזָאד יד זַא ,טעוועדנופעגנייא טוג ױזַא ,טפעשעג סיורג

 -ַאב עטניורקעג-טסבלעז יד ןגעק "הּפצוח; רעמ ןוא רעמ ץלַא ןגָארקעג

 ןיילַא ?םידוהַאי; יד יװ ױזַא .עקירעמַא ןיא קלָאפ ןשידיי ןופ רעציש

 "עּפורג ןוא -החּפשמ ערעייז טימ זיולב טנכערעג קיטילָאּפ ןיא ךיז ןבָאה

 "עג ךיוא ,רָאטקַאדער ריא טימ ,החּפשמ-ןהָאזהרש יד טָאה ,ןסערעטניא

 תושרד עװעלַאי טימ .טניולעג ןטסעבמוצ ייז ךיז טָאה סָאװ ,סָאד ןָאט

 טימ רעדָא ,טינ סָאװ ןוא לארשייללכ ןרַאפ טסַאּפ סע סָאװ םעד ןגעוו

 יד ףיױא ןעמ טָאה ,ןכַאז עבלעזיד ןגעוו דייר עשיטַאקָאװדַא עטיישעג

 ןטלַאהעג ןיילַא ךיז ןבָאה ייז .ןקריוו טנעקעג טינ טײל-*טַאלבעגַאט;

 .םינינע ענױזַא ןיא סמידַאמ ערעסערג רַאפ

 וצ :ןיירק ןייז רַאפ ןַאלּפ ןקיסַאּפ ַא טכַארטעגוצ לַאשרַאמ טָאה

 גנוטייצ"גָאט עסיורג ַא ןדנירג ןוא "ןָאגרַאשז; ןופ הּפרח יד ןסעגרַאפ

 יד ןגָאלשוצרעטנורַא -- ןכַאז עדייב ןכיירגרעד לָאז סָאװ ,שידיי ףיוא

 רערעסעב ַא ןופ ץנערוקנָאק רעד טימ ,טײל-*טָאלבעגַאט/,, עקידהּפצוח

 "יא רעד ףיוא סולפנייא ןַא טימ טַאלב א ןלעטשוצפיוא ןוא ; גנוטייצ

 ,"ןריזינַאקירעמַא ןומה םענירג; םעד לָאז סָאװ ,עסַאמ רעשיטנַארגימ

 טעװ סָאד --- "רעריפ ערעגילק; ערעייז רַאפ ץרא-ךרד ןקידהענכה ַא ןיא/

 -רעפעג יד ןופ ייס ,עיגָאגַאמעד-*טַאלבעגַאט , ןופ ייס ,ןטיהרַאפ ןיוש יז

 . . + ןעגנוגעװַאב עשיטסילַאיצָאס ןוא סנָאינוי-דיירט עכעל

 רעד .ןרָאװעג טכעלקריוורַאפ ןַאלּפ רעקיזָאד רעד עקַאט זיא ןכיג ןיא

 "ייצ רעשידיי ַא רַאפ לַאטיּפַאק סָאד ןפַאשעג טָאה זיירק לַאשרַאמ-ףיש

 "ַאב ייז ןבָאה גנוטייצ רעד ןופ רעבעגסױרַא ןלעיציפָא סלַא  .גנוט

 שריה יבצ ,ןובירט-סקלָאפ ןשידיי-זעיגילער ןרעלוּפָאּפ רעייז םעד טמיטש

 "יירפ רעקידנעטש רעייז רָאי ריפ ןיוש ןעוועג זיא רעכלעוו ,יקסנַאילסַאמ

 יװ ,סנעײלַא לַאנָאשייקוידע ןופ לָאז ןסיורג ןיא רעקידיירּפ טכַאנױצי-קיט

 עכעלטע ענייז ןעיצוצניײרַא ןגיואווַאב םיא ייז ןבָאה ,ןשטנעמ עשיטקַארּפ

 -עטַאמ ַא ןבעג ייז לָאז רערעייז רעייטשוצ רעניילק רעד ידכ ,טניירפ

 ןענייז ייברעד .טפעשעג ןפיוא ןבעג וצ גנוטכַא רעסעב סערעטניא ןלעיר

 העד עתמא יד זַא ,ןרָאװעג טכַאמעג ןשינערָאװַאב עכעלצעזעג עלַא רעבָא
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 ןשטילגסױרַא טינ לָאמנייק ךיז לָאז גנוטייצ רעד ןופ ריפנָא םעד רעביא
 ,טנעה לַאשרַאמ-ףיש יד ןופ

 לַאשרַאמ יאול טָאה שינערָאװַאב-לָארטנָאק רערעכיז ךָאנ ַא רַאפ
 טינ םענייק ףיוא ךיז לָאז רע ידכ ,שידיי ןענעייל טנרעלעגסיוא עקַאט ךיז
 -עיגילער-שיטילָאּפדלַאיצָאס רעד ףיוא החגשה רעד טימ ןזָאלרַאפ ןפרַאד
 קרָאיוינ ןיא טָאה ,1902 ,ינוי ןט27 םעד .טַאלב ןייז ןופ גנוטכיר רעז
 זיא סָאװ ,"טלעוו עשידיא יד, טַאלביגָאט סָאד ןעניישרעד ןבױהעגנָא
 טימ ,טפַאשלעזעג םידוהַאי-יקסנַאילסַאמ רעד ןופ ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא
 עטריסערעטניארַאפ טקעריד עלַא .גלָאפרעד ףיוא ןטכיזסיוא עטסעב יד
 -ידיא יד; זַא ,טימעג קרַאטש ךיז ןבָאה גנומענרעטנוא רעקיזָאד רעד ןיא
 ןפַאש טנעקעג ןבָאה ןדיי סָאװ ,גנוטייצ עטסעב יד ןייז לָאז "טלעוו עש
 ,קרָאיוינ ןיא טלָאמעד

 -רעטנוא רעד ןיא זיא לַאטיּפַאק רעקידנטײדַאב ַא סָאװ ,םעד ץוח ַא
 *פיונוצ עמריפ יקסנַאילסַאמ-ףיש יד טָאה ,ןרָאװעג טגײלעגנײרַא גנומענ
 -יירש עשיטיסלַאנרושז עטסעב יד ןופ עיצקַאדער-רעטסומ ַא טלעטשעג
 רעד ןיא ןגירק טנעקעג טלָאמעד רָאנ טָאה'מ סָאװ ,ןטנַאלַאט עשרעב
 ,עקירעמַא רעשידיי

 "יתיבהילעב רעקיסעמ רעד ןרָאװעג טמיטשַאב זיא רָאטקַאדער יו
 'וצ טָאה יקסנַאילסַאמ ןעמעוו ,(תרוּפ ןב) יקסנַאקוב .מ טסילַאנרושז רעש
 -טּפיוה ןרַאפ ,"טַאקָאװדַא-סקלָאפ, ןוא *דלָארעה, סעצנימ ןופ ןעמונעג
 -סַאמ טָאה גנוטייצ רעד ןיא טייקמורפ רעשיסקָאדָאטרָא ןופ רעגרָאזרַאפ
 ןסייהעג עקַאט טָאה סָאװ ,טסינויצ ןעמורפ רעייז ַא ןגָארקעג יקסנַאיל
 ,ץנַארק פיליפ ןרָאװעג זיא רָאטקַאדערי-קינָארכ רעד  .ינויצ לארשי
 -עגנָא ןענייז עיצקַאדער רעד ןיא רעטעברַאטימ עקידנעטש יד ןשיוצ
 -נַאסקעלַא (רעלימ) םייח ,ןיקמורפ .א ,ץטַאק .מ :ןרָאװעג טלעטש
 רַאפ .ערעדנַא לָאצ ַא ןוא דלעפנעזָאר סירָאמ ,(ָאדיוג) ןירָאג .ב ,וװָארד
 -ןייא זיא טַאלב ןופ טייז רעטצעל רעד ףיוא ,גנולײטּפָא רעשילגנע רעד
 -ַאשזד --- רעטנרעלעג רעשילגנע-שידיי רעטמירַאב רעד ןרָאװעג ןדַאלעג
 ןרָאװעג ףכית ןענייז רעטעברַאטימ עקידנעטש ענייז .סבָאקיישזד ףעז
 ,לירב .י ,רעגנוי טלָאמעד רעד ,ןוא ,זַאה עד בקעי

 טלעטשעגנייא ןָא בייהנָא עמַאס ןופ "טלעוו עשידיא יד; טָאה ךיוא
 "רושז עשידיי סָאװ ,ןרַארָאנָאה עטסערג יד בַאטשיעיצקַאדער ריא רַאפ
 ַא רעלָאד 25 .ןגָארקעג ןעוו טלָאמעד זיב ןבָאה רעביירש ןוא ןטסילַאנ
 עטנַאקַאב-רעקינייװ יד ןופ טלַאהעג עלַאמינימ סָאד ןעוועג זיא ךָאװ
 טױל תוריכש ערעכעה ןגָארקעג ןבָאה עטנַאקַאב"רעמ יד .,רעביירש
 סָאװ ,טײקכעלטרָאװטנַארַאפ רעלעיצעּפס רעד טיול ןוא שזיטסערּפ רעייז
 ,עיצקַאדער רעד ןיא ןגָארטעג ןבָאה ייז

 מא .טנדרָאעגנייא טנכייצעגסיוא ןעוועג גנוטייצ יד זיא שינכעט
 זיוה סָאד ןוא ,"טַאלב-דנעבַא, ןטלעטשענּפָא ןופ יירעקורד יד קידנפיוק
 איד, זיא ,יײװדָארב-טסיא ןופ ןריט רָאּפ ַא ,טירטס סרעגטָאר 9 רעמונ
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 סלַא .,גנוטייצ רעשידיי ַא רַאפ טרָא ןטסעב ןיא ןעוועג "טלעוו עשידיא

 ןגנוי םעד ןגָארקעג "טלעוו עשידיא יד, טָאה רעטלַאװרַאפ ןשיטקַאפ

 *"סגנוטייצ עשידיי עקיאייפ עטלייצעג יד ןופ םענייא ,ףעיל .ב םַאיליװ

 "ַאפרעד יד טכַאמעגכרוד טָאהעג ןיוש טָאה רעכלעוו ,ןרָאטַארטסינימדַא

 ץלַא טימ ,ץרוק ."סטרעוורָאפ, ןופ ןוא *טַאלב-דנעבַא; ןופ עלוש"-גנור

 "רעד ַא רַאפ ןבָאה טפרַאדעג טָאה עקירעמַא ןיא גנוטייצ עשידיי ַא סָאװ

 ןופ טגרָאזַאב ןעוועג "טלעוו עשידיא איד; זיא ,ערעירַאק רעכיירגלָאפ

 .ןָא בייהנָא עמַאס

 רעבעגסױרַא רעלעמרָאפ רעד עקַאט ןעוועג זיא לדנייש רקיע רעד

 ןיא "רבדי יקסנַאילסַאמ; :רעטרעוו ייווצ ןופ לדליש ןיילק ַא .ןײלַא

 סָאװ ,ןדיי רעטנזיוט ןטנוװָא קיטיירפ עלַא ןעגנערבוצפיונוצ ןעוועג גונעג

 ,לַאז סנעיײלַא לַאנָאשייקוידע ןיא גנַאגנײרַא ןרַאפ סַאג יד ןליפנָא ןגעלפ

 ןעוועג הכוז ןבָאה סָאװ ,רעטרעדנוה ענעי טליפעג ךיז ןבָאה ךעלקילג

 ,לוש ַא רָאנ ואו .,השרד ַא ענייז ןרעה וצ קינייוװעניא ןעגנירדוצניירַא

 -גַאנַא ןעוועג זיא יקסנַאילסַאמ ואוו ,לַאז-סגנולמַאזרַאפ רעסיורג ַא רעדָא

 ,ןדיי ןסַאמ ןופ טרעגַאלַאב ןעוועג לַאקָאל רעד זיא ,רענדער סלַא טריס

 "רַאפ עטסערג יד ןופ ענייא ןעוועג זיא ןיקסנַאילסַאמ ןרעה ןעמעוו ייב

 ַא ךיז רַאפ טַאהעג סיוארָאפ ןיא גנוטייצ ןייז רַאפרעד טָאה .סנגינעג

 טגָאמרַאפ טינ טָאה גנוטייצ עשידיי רעדנַא ןייק .רענעייל םלוע ןטיירג

 *סױרַא ריא סלַא טייקכעלנעזרעּפ עשידיי עטבילַאב ןוא ערעלוּפָאּפ ַאזַא

 .רעבעג

 ץוח ַא :רעטלּפָאד ַא ןעוועג גנוטייצ רעד ןופ ןורסח רעד רעבָא זיא

 עטשרע יד ןופ ןיוש ,טענ וצ ןעוועג זיא "טלעוו עשידיא יד; סָאװ םעד

 יד ןופ הרוש רעדעי סָאװ ןוא ,סעיינ יד רעביא ךעלּפעק עריא ןופ תורוש

 ןָא ,קיטכיזרָאפ ןבירשעג ןעוועג זיא גנוטייצ רעקיזָאד רעד ןיא תועידי

 ןענייז ,החגשה רעגנערטש סעצנַארק פיליפ רעטנוא ,תואמזוג עשירעלציק

 יירפ ,לערוטלוק ןבירשעג ןעוועג ןענָאטעילעפ ןליפַא ןוא ןעלקיטרַא יד

 -נַאג רעד ןיא רַאבגנַאג ןעוועג ךָאנ ןענייז סָאװ ,םילטב-םירבד ענעי ןופ

 -רַאמ ןעמוקעגוצ ךָאנ זיא וצרעד .עסערּפ רענַאקירעמַא-שידיי רעצ

 "ךעלריצ ןקידיײרּפ ןלָאז ייז זַא ,ןעלקיטרַא-טייל יד ףיוא הקזחידי סלַאש

 ןענרעל ייז טימ ןוא רענעייל עשיטנַארגימיא יד וצ טייקכעלרינַאמ

 "ךרד קרּפ ַא ,טינ רעדָא טקיטכערַאב טָאה טייהנגעלעג יד ביוא ,קידנעטש

 םידוהַאי עקיזָאד יד טוט סָאװ ץלַא רַאפ ןוא םידוהַאי עכייר יד רַאפ ץרא

 זיא ?טלעוו עשידיא יד; סָאװ ,טינ רעדנואוו ןייק זיא .ןלעפעג ליואוו

 זעוועג ןיוש זיא סָאװ ,ןומה ןשיטנַארגימיא ןרַאפ קילײװגנַאל וצ ןעוועג

 -יילַאפ ןופ םזילַאנָאיצַאזנעס ןקידרעייפ-םַאלפ ןופ טריפעגרעביא שּפיה

 .רדח ןשיא

 יד ןעעטַאר טוואורּפעג ןייֵלַא טָאה יקסנַאילסַאמ רערעלוּפָאּפ רעד

 וצ ןעמוקנָא טזומעג ךָאנ טָאה רעכלעוו ,בתכב יקסנַאילסַאמ .הכרעמ

 זיא ,ןייז רדסמ ןטּפירקסונַאמ ענייז ןלָאז סָאװ ,רעביירש ןופ ףליה רעד
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 ױזַא טָאה רעכלעוו ,הּפ"לעב יקסנַאילסַאמ ןופ טייוו-למיה ןעוועג רעבָא
 .ןדיי רעטנזיוט רעקילדנעצ ןפושיכרַאפ טנעקעג גנירג

 ןופ הרצ יד ןעמוקעגוצ ךָאנ זיא עיצַאלוקריצ רערעגָאמ רעד וצ
 טנעקעג טינ ךָאד טָאה גנוטייצ עדובכב ַא : תוסנכה-סטפעשעג עכַאװש
 טלָאצ סָאװ ,עדנַאב רעשיטילָאּפ רענעי וצ ןלַאװ יד רַאפ ךיז ןפיוקרַאפ
 "עג עסיוועג ןגירק טנעקעג טינ טָאלב ַאזַא טָאה ךיוא :ןטסעבמוצ
 עשיטילָאּפ ערעביוזמוא יד טימ םענייאניא ןעייג סָאװ ,ןסנָאנַא-סטפעש
 -לפייווצ ןעמעננָא ןופ .קיטילָאּפ-דנַאל ןוא -טָאטש ןיא ,סרעבָאהטכַאמ
 ךיצידעמ ,ןטסיטנעד ,םיריױטקָאד עשינַאטַאלרַאש ןופ ןסנָאנַא עטפַאה
 וליפַא לַאשרַאמ בוא .,ןייז טנעקעג טינ דייר ןייק ךיוא טָאה ,רעפיוקרַאפ
 יטסילַאיצָאס ןייז ןיוש טָאה ,ןכַאז ענױזַא ןקוקרַאפ וצ טיירג ןעוועג זיא
 טייהנגעלרַאפ ַא ןיא םיא טלעטשעג ,ףעיל ,רעטלַאװרַאפ-סטפעשעג רעש
 .ןסנָאנַא ערשכ-טינ ענױזַא ןופ רעטקַארַאכ םעד רָאלק ןשטייטסיוא טימ

 "טלעװ עשידיא יד, טָאה ,רעביארָאפ זיא רָאי ַא רעדייא ,ץרוק
 סע ןעוו ןוא .סעימָאנָאקע עשּפיה ןרעדָאפ ןטיציפעד עריא זַא ,טליפרעד
 -ַאכ רעד טימ טריפעג ךיז לַאשרַאמ טָאה ,סעימָאנָאקע וצ ןעמוקעג זיא
 ןיא עקירעמַא ןיא םיתב-ילעב עטסוי עלַא ןופ ץנַאגָארַא רעשיטסירעטקַאר
 עטסדנימ סָאד ףיוא ןעמונעג טינ ןבָאה עכלעוו ,טרעדנוהרָאי ןופ ביײהנָא
 ,ןגָאז וצ ןבָאה עטלעטשעגנָא ערעייז סָאװ טכַארטַאבנָא ןיא

 -עבירשעגמוא ןַא טשרטהעג טלָאמעד ןיוש טָאה ,ליּפשייב םוצ ,ױזַא
 ןעמ טדיינש לַאפ-טיוג ַא ןיא זַא ,סעיצקַאדער עשידיי ןיא ,ץעזעג רענ
 -יירש ןייק טגָאז ןעמ רעבָא ,עיצקַאדער רעצנַאג רעד ןופ רַארָאנָאה םעד
 לַאפ ַאזַא ןיא זַא ,ןעמוקעגסיוא רעבָא זיא ןלַאשרַאמ ייב .ּפָא טינ רעמ
 רעבָא ,ייווצ רעדָא רעטעברַאטימ ןקיטכיוורעדנימ ַא ּפָא רעסעב ןעמ טגָאז
 "ייז ןיא יו ױזַא ןוא .ןרעוװ טרירַאב טינ ןפרַאד רעביירש עקירעביא יד
 ךיילגרַאפ ןיא ,ךעלצונ סָאװ ּפַאנק ןעוועג ינויצ לארשי זיא ןגיוא ענ
 -שרע רעד ןעוועג ינויצ זיא ,רעביירש עלופטנַאלַאט רעמ ערעדנַא טימ
 ,עימָאנָאקע םשל ,עטגָאזעגּפָא יד ןופ רעט

 עּפורג-לַאשרַאמ עצנַאג יד טָאה סָאװ ,סנױזַא טריסַאּפ טָאה ָאד ןוא
 סָאד) עיצקַאדער ןופ בַאטש רעד .דלודעג ןופ טכַארבעגסױרַא ןצנַאגניא
 ַא ןיא סױרַא זיא (רעביירש עשיטסיכרַאנַא ןוא עשיטסילַאיצָאס בור
 ייז םגה ,ינויצ עגעלָאק רעייז טגָאזעגּפָא טָאה'מ סָאװ רַאפרעד ,קיירטס
 רעקינייװ ךָאנ ןוא ,רעביירש סלַא םיא ןופ ןטלַאהעג סָאװ ּפַאנק ןבָאה
 רעמורפ ןייז ןוא עיסקָאדָאטרָא-ַארטלוא ןייז ןצרַאה םוצ יז ןעוועג זיא
 ,םזילַאנָאיצַאנ רעשידיי

 --- זַא ,טגייצרעביא םידוהַאי יד טָאה רעביירש יד ןופ טקַא רעדיטָא
 ,"ןלַאפעג קירעדינ, ױזַא ןענייז רעביירש "עשינָאגרַאשז, יד : ןלַאפרַאפ
 "נָא רעכיג סָאװ זיא ,רעטעברַא עטסָארּפ יו ,ןקיירטס רָאנ ןענעק ייז זַא
 ץֵלַא ייז ןופ טנעה יד ןשַאװּפָא ןצנַאגניא ךיז ןלעװ ןשטנעמ עקידנעטש
 םעד ןכערב וצ שיטקַאפ ןזיװַאב טָאה יקסנַאילסַאמ ןעוו וליּפַא ,רעכיילג
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 "יבלעזרעד עקַאט ןעוועג זיא רעכערב-קיירטס רעטשרע ןייז ןוא קיירטס
 ןבָאה ,ןכָארבעגסױא זיא קיירטס רעד גָאזּפָא סנעמעוו רעביא ,ינויצ רעק
 עשידיי סָאװ ,ןיילַא טקַאפ רעד .ןקיאורַאב טנעקעג טינ ךיז םידוהַאי יד
 ךיז ןענעכער וצ טינ ,"טריזיליוויצמוא , ױזַא ןייז טנעקעג ןבָאה רעביירש
 ,םוטנגייא רעייז טימ ןָאט וצ םיתב-ילעב-טלעג ערעייז ןופ טכער יד טימ
 רעד ןופ רענעײל לָאצ עניילק יד םעדצוח ַא ;טלעפעג יז סָאװ
 טימ ןלַאשרַאמ טגייצרעביא ןבָאה ,עסַאמ רעשידיי "רערַאבקנאדמוא,
 טינ ןוא ןריזינַאקירעמַא טינ ןדיײ-טסָא יד ןיוש ןעק'מ, זַא ,טייל ענייז
 . . . "ןעלשטנעמסיוא

 -לופ קיירטס םעד טָאה יקסנַאילסַאמ זיב ,טרַאװעגּפָא רָאנ ייז ןבָאה
 "רעד יוװ ןפיױלטנַא ייז זַא ,ןסייה טינ לָאז סע ידכ ,ןכָארבעג קידנעטש
 רעייז טקנעשעג ייז ןבָאה םעד ךָאנ דלַאב .ףמַאק ןופ ןזָאה ענעקָארש
 ןוא ,החּפשמ ןייז טימ ןיקסנַאילסַאמ וצ גנוטייצ רעד ןיא םוטנגייא קלח
 "ךייס"טסיא, רעד וצ גנוטכַארַאפ טימ ןגיוצעגקירוצ ךיז ייז ןבָאה ןיילַא
 טסירוי רעטמירַאב רעד ןעוו ,רעטעּפש רָאי 12 ַא טימ .עסערּפ ריא טימ
 טרָאװ-טוג ַא טגָאזעג טָאה ,סיעדנַארב .ד יאול ,רעריפ רעשיטסינויצ ןוא
 "גיברַאפ ןיא ,םוטמידוהַאי רענַאקירעמַא םוצ עסערּפ רעשידיי רעד ןגעוו
 לַאשרַאמ םיא טָאה ,סערגנָאק ןשידיי ַא רַאפ גנוגעװַאב רעד טימ גנוד
 : טרעפטנעעג ךעלטפירש

 ןעייל ךיא רעבָא ;טינ שידיי ןייק טנעק ריא ;ליואוו זיא ךייא,
 *! ןענייז ןעגנוטייצ עשידיי יד שינעקישנָא ַארַאפ סָאװ ךיא סייוו ,שידיי

 "ףייס טסיא, רעד ןופ טניירפ עטנעָאנ ענייז טימ יקסנַאילסַאמ
 ייז ,"טלעוו רעשידיא, רעד ןופ ןעװעטַארּפָא סעּפע טוװאורּפעג ךָאנ ןבָאה
 ײז .ןעמָאנ םעד ןטייב ןופ לטרָאפ ןלענָאיצידַארט םעד טצונעג ןבָאה
 ןעמָאנ ןרעטנוא עבַאגסױא-ןגרָאמ ַא ןיא טלדנַאװרַאפ גנוטייצ יד ןבָאה
 -גכָאװ ַא ןפַאש טװאורּפעג יז ןבָאה ךיוא ,?טַאלב-גרָאמ רעקרָאידוינ;
 רעייז ןופ הכרעמ יד ןטלַאהרעטנוא לָאז סָאװ ,"רענַאקירעמַא רעד, ,טַאלב
 ןבָאה *טַאקָאװדַא-סקלָאפ, ןוא *ןטעזַאג, יד יװ ,גנוטייצ-גָאט רעכַאװש
 טינ טָאה סָאד ךיוא רעבָא ,"דלָארעה, ןוא ?טַאלבעגַאט, םעד טצונעג
 ,ןפלָאהעג

 -טרָאװטנַארַאפ רענעגייא ןייז ףיוא ,ןהָאזהרש לאקזחי טָאה ףוסל
 רעשמידוהַאי רעד ןופ ץכעביילברעביא סָאד טלדנַאהעגנייא ,טייקכעל
 "רעד טינ טָאה ,עקײמַאק ןָאעל ,ףתוש ןוא רעגָאװש ןייז .גנומענרעטנוא
 רעקיזָאד רעד וצ ןרירוצ וליפַא ךיז לָאז ?טַאלבעגַאט,, סָאד זַא ,ןזָאל
 ןעגנַאגעגסױא גנוטייצ עקיזָאד יד זיא טנעה סלאקזחי רעטנוא .האיצמ
 טימ יירעקורד רעד ןופ םילטלטמ לסיב סָאד ,(1905 .,רַאונַאי ןט1 םעד)
 -ַאס בקעי --- טפיוקעגּפָא ןעלאקזחי ייב טָאה "רענַאקירעמַא; ןעמָאנ םעד
 ,ןיײטשריּפ

 -טסואווַאב עזייב סָאד זיולב זיא "טלעוו רעשידיא; רעד ןופ ןבילבעג
 לחומ ייז ןענייז ןדיי עשידיי יד זַא ,עּפורג לַאשרַאמ-ףיש רעד ייב ןייז
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 -ָאּפ רעשירעלדיז רעד ןופ גנַאלקּפָא ןַא .הכרדה עכעלטפַאשלעזעג רעייז

 רעשידיא; רעד ןגעק "?טַאלבעגַאט, ןוא "לַאנרושז"גרָאמ , ןופ קימעל

 סָאװ ,ןרַאומעמ סיקסנַאילסַאמ שריה יבצ ןיא ןעניפעג ןעמ ןעק "טלעוו
 *לַאנרושז-גרָאמ/, ןיא עקַאט טקורדעג ןעוועג רעטעּפש ןרָאי טימ ןענייז
 .אפוג

 םעד קידנסילשנייא ,"טלעוו רעשידיא, רעד ןופ ןטסילַאנרושז עלַא

 ןבָאה יז .טקיטפעשַאבמוא ןבילבעג טינ גָנַאל ןענייז ,ינויצ ןקידלזממילש
 סָאװ ,ןעגנוטייצ עשידיי עקידנריטסיזקע יד ןיא טנדרָאעגניײא ןכיגניא ךיז
 "ציא ןופ רָאי 5 עטשרע יד ןיא ןרָאװעג טקרַאטשעג קידנטײדַאב ןענייז

 .טרעדנוהרָאי ןקיט

 רעד ןופ ןוא םָארנָאּפ רעוועינישיק ןופ ןעגנַאלקּפָא 9
 המחלמ רעזענַאּפַא-שיסור

 ןיא רעטיצ ַא טימ רעביא ןדיי עמורפ ןרזח םירדס עקידחסּפ יד ייב

 :לאקזחי ןופ קוסּפ ןטנַאקַאב ליואוו וצ ךָאנ םעד םיטש

 ןעזעג ךיד בָאה ןוא ,ריד ייברַאפ ןעגנַאגעגיײברַאפ ןיב ךיא ןוא;

 : טולב ןייד ןיא ,ריד וצ טגָאזעג בָאה ךיא ןוא ,טולב ןייד ןיא ןרעגלַאװ

 *! םעל :טולב ןייד ןיא ,ריד וצ טגָאזעג בָאה ךיא ןוא ,ָאא ! בעל

 זיב --- ןרָאי רעטנזיוט "הכרב; עקיזָאד יד ךָאנ זדנוא טייג רעדייל

 סגוויוא-סגנוקיטשרעד *ענרעדָאמ ; ןעוו ,טייצ רעטסכעלרעדיוש רעזדנוא

 -ירּפ, יד ןטיברַאפ ןשטייד עשיטסיצַאנ יד ייב ןבָאה ,ןזַאג עקיטפיג ןֹופ

 "רַאפ רעד ןיב ; םיאנוש-ךדיי עקידרעירפ עלַא ןופ ןצכעריפ *עוויטימ

 זיא ,ןרעמַאקיזַאג *עכעלטפַאשנסיװ/, ןיא ןדיי ןענָאילימ ןופ גנוקיליט

 -ַאנ רעזדנוא ןופ ןכייצ"קרעמ רעטסקיטנעק רעד ןעוועג ?טולב ןיא ןבעל,

 ןעמירַאב ךיז ןעק קלָאפ רעזדנוא ייב עיצוטיטסניא ןַא ביוא ןוא .עיצ

 עשידיי יד זַא ,רימ ךיז סכוד ,*טולב ןיא ןבעל , ןופ סוחי ןסיורג ריא טימ

 רעטכע; ַאזַא טימ ןעמענרעביא תמאב ךיז ןעק עקירעמַא ןיא עסערּפ

 "סיוא ןענייז ןגלָאפרעד עטסערג עריא סָאװ ,םעד בילוצ ןיוש *טייקשידיי

 .ןבעל-סקלָאפ רעזדנוא ןיא ןדָאזיּפע עטסקיטולב יד ןופ ןסקַאװעג

 ןיא ןעגנוטייצ עשידיי יד ןופ הפוקת-הכרנבילזמ עטשרע יד ביוא

 ןופ עילַאװכ-סגנורעדנַאװנײא רעד טימ ןביוהעגנָא ךיז טָאה עקירעמַא

 ,דגַאלסור ןיא ןרָאי רע80 יד ןופ בייהנָא ןיא ןדיי ףיוא ןעמָארגָאּפ יד ךָאנ

 -נוהרָאי ןופ בייהנָא ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ גנוקיטסעפַאב יד זיא

 20 יוװ רעמ סעּפע ךָאנ .םָארגָאּפ רעוועינישיק ןטימ ןלַאפעגפיונוצ טרעד

 ןיא ןדיי ףיוא הטיחש יד זיא ,דנַאלסור ןיא עילַאװכ-םָארגָאּפ ַא ןָא רָאי

 ,למיה ןרָאלק ַא ןופ רענוד ַא יו ןעמוקעג ,1903 רָאי ןופ חסּפ ,וועינישיק

 .בושי רענַאקירעמַא ןקידנסקַאװ םעד ןיא ןדיי יד רַאפ רקיע רעד

 -רַאפ טימ ןדיי עשידיי עגיה יד וצ הרושב עזייב יד זיא ןעמוקעגנָא
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 -עמַא ןיא טריטסיזקע ןבָאה סָאװ ,ןעגנוטייצ עשידיי יד ןופ .,גנוקיטעּפש
 רעד ,"דלָארעה; רעד ,?טַאלבעגַאט , סָאד) 1903 ןופ גנילירפ ןיא עקיר
 ןוא ?לַאנרושז-ןגרָאמ,; רעד ,"סטרעוורָאפ , רעד ,עגַאקיש ןיא ,"רעירוק,
 עטלַא יד ןיא טַאהעג טינ טַאלב קיצנייא ןייק טָאה ,("טלעוו עשידיא איד;
 "וצ ןלָאז סָאװ ,ןטנעדנָאּפסערָאק ןייק עּפָאריײא ןיא םוטנדיי ןופ ןרעטנעצ
 "רַאפ עכייר יד .שיפַארגעלעט תועידי עטסקיטכיוו עמַאס יד וליפַא ןקיש
 "עגנייא טינ רָאג זיא וליפַא "ןטעזַאג/ יד ןוא ?טַאלבעגַאט , ןופ רעגעל
 "גוטייצ ערעדנַא יד .?ןטײקשירַאנ, ענױזַא ףיוא טלעג ןבעגוצסיוא ןלַאפ
 עקידנטײדַאב ַאזַא ךיז ףיוא ןעמענ וצ חוכב ןעוועג טינ עקַאט ןענייז ןעג
 ,האצוה

 "גַאג רעד ןופ וויטַארעּפָאָאק רעד ,?סערּפ דעטײאישָאסַא; יד זיולב

 ןרָאװעג טריזינַאגרָאער זיא סָאװ ,עסערּפ רענַאקירעמַא רעכייר רעצ
 וצ טרעהעג ןבָאה סָאװ ,ןעגנוטייצ יד טנידַאב טלָאמעד טָאה ,1900 םורָא
 ןגָארקעג זיא סָאװ ,םי טייז רענעי ןופ סעיינ טימ ,וויטָארעּפָאָאק םעד
 "וצ טגעלפ "סערּפ דעטײאישָאסַא; יד :ףוליח ןופ סיזַאב ןפיוא ןרָאװעג
 "עט רוטנעגַא-סעיינ עשיאייּפָאריײא עסיורג יד סעיינ רענַאקירעמַא ןלעטש
 -ייא יד סָאװ . ,עּפָארײא ןופ תועידי עשיפַארגעלעט יד רַאפ שיפַארגעל

 -גנע זיולב יו ױזַא ןוא .ןלעטשוצ ריא ןגעלפ ןרוטנעגַא עשיאייּפָאר
 ןגעלפ ,ןעגנוטייצ עשילגנע עגיה יד טריסערעטניא קרַאטש טָאה דנַאל
 -ַאקירעמַא רעד ןיא ןעניישרעד קיסעמלגער רעדנעל עשילגנע ןופ תועידי
 רעויטַארעּפָאָאק רעייז ןופ טפַאשרעלטימרַאפ רעד ךרוד ,עסערּפ רענ
 תונידמ עשיאייּפָארײא ערעדנַא עֶלַא ןופ תועידי תעב ,רוטנעגַא-סעיינ
 ןענייז ייז ןעוו ,טלָאמעד זיולב עסערּפ רעגיה רעד ןיא ןזיװַאב ךיז ןבָאה
 סעיצַאזנעס וליפַא זַא ,ךיז טייטשרַאפ .עלַאנָאיצַאזנעס רעייז ןעוועג
 ןרעװ טקורדעג קיטכיזנָא טינ ןגעלפ עּפָארייא-חרזמ ןוא -לַארטנעצ ןופ
 .ןעגנוטייצ רענַאקירעמַא יד ןיא

 רעטעלביגָאט רענַאקירעמַא ןיא תועידי ערעגָאמ עטשרע יד טָאה
 ןפיוא ,ײלַאּפ ןַאהָאי ןייא זיולב טקרעמַאב םָארגָאּפ רעוועינישיק ןגעוו
 "רע טקוררַאפ ,תורוש עכעלטע ןופ עשעּפעד רעקידװערָאּפש ַא ןופ ךמס
 ןרעגנעל ַא ןבירשעגנָא יײלַאּפ טָאה ,ןסנָאנַא ןשיוצ לקניוו ַא ןיא ץעג
 עֶלַא ,רעגייטש ןקידװעדיײרַאב ןייז ףיוא ,?טַאלבעגַאט, ןרַאפ טכירַאב
 טשרע ןבָאה ,"טלעוו רעשידיא ,, רעד ץוח ַא ,ןעגנוטייצ עשידיי ערעדנַא
 -עגַאט , ןופ עקַאט העידייםָארגָאּפ יד טקורדעגרעביא גָאט ןטייווצ ןפיוא
 רעשידיא , רעד ןופ רָאטקַאדער-קינָארכ רעד ,ץנַארק פיליפ .?טַאלב
 ײלַאּפ סָאװ ,ץלַא ןגעק לייטרוארָאפ ַאזַא טַאהעג רעבָא טָאה ,"טלעוו

 רעקרָאידוינ עלא ןעוו ,גָאט ןטירד ןזיב טרַאװעג טָאה רע זַא ,ןָאטעג טָאה
 "עג ןבָאה ןוא טקיטעטשַאב העידי עקיזָאד יד ןבָאה ןעגנוטייצ עשילגנע
 -עג טָאה ױזַא ,עטכישעג-ליורג רעד ןגעוו ןשעּפעד עכעלריפסיוא טכַארב
 עשידיי עלַא זיב ,גנוריסַאּפ רעכעלרעדיוש רעד ךָאנ געט 4 עלופ ןעמונ
 םיטרּפ יד טימ טנעקַאב רענעייל ערעייז ןבָאה עקירעמַא ןיא ןעגנוטייצ
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 ןופ ןדיי יד טרעדיושעגפיוא טָאה סָאװ ,קילגמוא ןלַאנָאיצַאנ םעד ןופ
 ,טלעוו רעצנַאג רעד ןופ ןוא דנַאלסור

 עקירעמַא ןיא עסערּפ עשידיי יד ןעוועג זיא קילעזמירָא ױזַא רָאנ

 "עדיישרַאפ יד ןשיװצ ץנערוקנָאק יד ןעוועג זיא ךעלניילק ױזַא ,טלָאמעד

 עּפָארטסַאטַאק רעלַאנָאיצַאנ ַאזַא ןופ טכיזעגנָא ןיא וליּפַא זַא ,רעטעלב ענ

 -יורטרַאפ ַא ןעמיטשַאב ןוא ךיז ןקינייארַאפ וצ ןלַאפעגנייא טינ ייז זיא

 רצסיױא ידכב ,םי טייז רענעי ףיוא טסילַאנרושז ןשידיי ןטרעוװסגנוא

 ןופ עטכישעג יד רעהַא ןױישעּפעד ףכית ןוא וועינישיק ןינע םעד ןשרָאפ

 טקַא ןכעלדנעש ןטרעהרעדמוא ןטשרע םעד ןופ ןגלָאפכָאנ יד ןוא םָארגָאּפ

 זיא סע .טרעדנוהרָאי ןט20 ןיא ןיוש ןדיי ןגעק טכַאמ רעשירַאצ רעד ןופ

 -עד טָאה רעכלעוו ,טסריוה ,טסילַאנָאיצַאזנעסיץרַא םעד רַאפ ןבילבעג

 רַאפ רענעייל רַאפ ץנערוקנָאק ןייז ןופ ןטימ עמַאס ןיא ןטלַאהעג טלָאמ
 ןגעוו עיצַאמרָאפניא עטסלופ יד ןלעטשוצ לָאז רע דָארג זַא ,רעטעלב טנייז
 טלעטשעגטסעפ טָאה רעשרָאפסױא רענעגייא ןַא רענייז סָאװ ,וועינישיק
 ,הגירה רעשיגַארט רעד ןופ טרָא ןפיוא

 -ַאנױװשזילעבער ןשידנעלריא ןַא דנַאלסור ןייק טקישעג טָאה טסריוה
 -סיוא סעדנַאב יד ױזַא יװ ,ןעניפעגוצסיוא דלַאב ,טיוועד לקיימ ,טסיל
 -יק ןיא ןדיי ףיוא הטיחש יד ןריפכרוד גנירג ױזַא טנעקעג ןבָאה ןפרואוו
 ןטימרַאפ טינ טָאה הכולמ עשירַאצ עקיטכעמ יד סָאװרַאפ ןוא ,וועיניש
 עלַא .טלעוו רעצנַאג רעד ןופ םוטנטסירק ןפיוא קעלפ-טולב ןקיזָאד םעד

 -ץניװָארּפ ןופ ןעגנוטייצ לָאצ ַא ןוא ,קרָאיײוינ ןופ ןעגנוטייצ ערעדנַא
 "עג וצ ןרָאװעג ןעגנואווצעג ןענייז ,סעינָאלָאק עשידיי עסיורג טימ טעטש

 -לַאה רעד ןגעוו ,םָארגָאּפ ןגעוו ןלַאװק-עיצַאמרָאפניא עלעיצעּפס ןעניפ
 קילעטשרעטניה טייוו ןביילב וצ טינ ידכ ,טכַאמ רעשיסור רעד ןופ גנוט
 עריא ןופ טנָאמעג טָאה "סערּפ דעטײאישָאסַא, יד .ןטסריוה רעטניה

 סָאװ ןרוטנעגַא-סעיינ עשטייד ןוא עשיזיוצנַארפ ,עשילגנע עטעדניברַאפ
 ,דנַאלסור ןיא עגַארפיױדיי רעד ןגעוו עיצַאמרָאפניא רעמ

 זַא ,ןעמוקעגסיוא ױזַא ןטנערוקנָאק סטסריוה ןופ לזמ םוצ זיא דָארג
 ןגעוו עיצַאמרָאפניא טימ ןגײטשרעבירַא קרַאטש טנעקעג טינ יז טָאה רע
 ןעוועג זיא ,לעבער רעשירייא רעד ,אפוג טיוועד לקיימ תמחמ ,וועינישיק
 טײלסדנַאל עשילױטַאק עמורפ-וצ ליפ יװ ,האנש-ןדיי ןיא טּפַאכעג שּפיה
 -וקעגנָא רעווש טינ דנַאלסור ןיא טעקינװָאנישט עשירַאצ יד זיא .ענייז
 םעד; ךיז ןגעק סױרַא ױזַא ןפור ןײלַא ןדיי יד זַא ,םיא ןדיירוצנייא ןעמ
 םעד ןעמַאצ טינ ,ךעבענ ,ןעק טכַאמ יד זַא ,"קלָאּפ ןשיסור ןופ ןרָאצ
 ןייז ןריטקַאדער קרַאטש טזומעג ,ךיז טייטשרַאפ ,טָאה טסריוה ,ןומה
 "וינ ןופ תושעמ יד ףיוא ךעלנע ןעוועג זיא סָאװ ,טכירַאב סרעשרָאפסױא
 -ָאר יד טליּפשעג עקירעמַא ןיא טלָאמעד טָאה סָאװ ,"דלָארעה, רעקרָאי
 -רעביא יד טָאה ןעמונעג ןצנַאג ןסיורג ןיא .זָאיציפָא ןשירַאצ ַא ןופ על
 ןוא רעטעלב-גָאט רענַאקירעמַא רעטנזױט יד ןופ טייהרעמ עקידנגעוו
 -רַאב-םָארגָאּפ םעד ןגעק עקירעמַא ץנַאג טרעדורעגפיוא טרָאפ ןלַאנרושז
 .עירעּפמיא רעשירַאצ רעד ןופ םזירַאב
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 עסערּפ רענַאקירעמַא יד סָאװ ,םישדח ןוא ןכָאװ עקידרעמוז יד ןיא
 יידיי יד ןבָאה ,גנונעדרָאיגָאט ןפיוא וועינישיק ןינע םעד ןטלַאהעג טָאה
 וצ ןוא ןקורדוצרעביא סָאװ ךעלגעטיגָאט טַאהעג ןיוש ןעגנוטייצ עש
 ןביוהעגנָא ןעמ טָאה ןכיגניא .,םישוריּפ ענעגייא ערעייז טימ ןטײלגַאב
 רעצנַאג רעד ןופ ןרַאילּפמעזקע ןגירקניירַא סעיצקַאדער עשידיי יד ןיא
 -יוזַא זיב ,*ץעבַארַאסעב; סנַאװעשורק ןופ .עסערּפ רעשיסור רעצרַאװש
 "עה סנעמעוו ,"ַאימערוו עיָאוװָאנא ,"ןינַאילוװעיק, רעד יו ,רעטעלב ענ
 גונעג ףָאטש עקירעמַא ןיא ןעגנוטייצ עשידיי יד ןבעגעג ןבָאה סע סעצ
 עלַא טימ טכַאמ רעשירַאצ רעד ןגעק ןרָאצ רעמ ץלַא ןפורוצסױרַא
 -עגטימ ןפורעגסױרַא טָאה רעצ רעשידיי רעד ,ןעײקַאל-סגנוטייצ עריא
 ץוח ַא .ןָאטגנישַאװ ןיא רעקיטילָאּפ עשידיי-טינ עסיוועג ייב ךיוא ליפ
 ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענייז סָאװ ,דנַאלסור ןגעק סעיצולָאזער-טסעטָארּפ יד
 "יר רעד ףיוא ןוא דנַאל ןרעביא ןעגנולמַאזרַאפ עשידיי עסיורג ליפ ףיוא
 ,קרָאי-וינ ןיא ןדיי ןָאילימ ןבלַאה ַא ןופ עיצַארטסנָאמעד-רעיורט רעקיז
 םעד ןגעוו עיצולָאזער עפרַאש ַא ןעמונעגנָא ןיילַא סערגנָאק רעד טָאה
 טָאה ,טלעווזור רָאדָאעט ,טנעדיזערּפ רעקידטלָאמעד רעד ,ןינע ןקיזָאד
 "עּפ ןייק לעיציפָא ןקורדסױא-טסעטָארּפ עלַא טקישעגרעביא קיליווטיירב

 .ןָאטגנישַאװ ןיא עדַאסַאבמַא רעשיסור רעד ךרוד ,גרוברעט
 -עג יד טרעדורעגפיוא וועינישיק ןינע רעד טָאה םוטעמוא יו רעמ

 ןיא ןטלַאהעג ךיז טָאה סע ואוו ,קרָאײוינ ןיא בושי ןשידיי ןופ רעטימ

 רעטסערג רעד ןיא ןוא .עיצַארגימיא עשידיי עשירפ יד ןרירטנעצנָאק

 טריטנעמעצ םָארגָאּפ ןרעביא ןרָאצ ןוא רעצ רעד טלָאמעד טָאה סָאמ

 ןיא .עסערּפ רעשידיי רעד טימ ןומה ןקידנעגעייל-שידיי ןופ דנוב םעד
 טכוזעג ןסַאמ עשידיי עטקיטייװעצ יד ןבָאה רעטעלב ענעגייא ערעייז
 -ילַארַאּפ לָאז סָאװ ,טלעוו רעשידיי-טינ רעד ןופ ליפעגטימ ןופ תועידי

 ערעייז ןבָאה ןעגנוטייצ יד ןוא .םזירַאצ ןופ סעּפַאל-םָארגָאּפ יד ןריז
 וצ שירפ טלעפרַאפ טינ ךיוא רעבָא ןבָאה יז .טשױטנַא טינ רענעייל
 רעד ןופ םיטרּפ-לױרג יד ןיא ,רענעייל יד ןופ סערעטניא םעד ןטלַאה
 .עפָארטסַאטַאק

 טוג רעמוז םענעי ןיא ךיז ןבָאה עקירעמַא ןיא ןעגנוטייצ עשידיי עלַא
 וליפַא .ןגייטש ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה שזַאריט רעייז .טקיטסעּפַאב
 ױזַא ןרעװ וצ טגעוורעד טינ ךָאנ ךיז טָאה סָאװ ,?סטרעװרָאּפ, רעד
 יד ייב גנומיטש עקידנשרעה יד יװ ,לַאנָאיצַאנ-שידיי ןכָארּפשעגסױא

 דורג ַא סָאװ ,ןופרעד ןענואוועג ליפ ךיוא טָאה ,טריטקיד טָאה רענעייל

 ללה ,סעדנאראב ףסוי ןופ טריפעגנָא ,רעביירש ןוא סרעוט עלַאקידַאר עּפ

 -עגּפָא ךעלטנפע ךיז ןבָאה ,ערעדנַא עכעלטע ןוא ץטַאק .מ ,ווָארָאטָאלָאז

 -ַאנ וצ ןפורעג ןבָאה ןוא םזיטילָאּפָאמסָאק ןקידרעירפ רעייז ןופ טגָאז

 ,םישעמ עשידיידלַאנָאיצ
 ןייא ןופ גנולמַאז עתופתוש יד ןעוועג זיא גנוטיײדַאב סיורג רָאג ןופ

 -ישיק םעד זיב .ענעטילעגיסָארגָאּפ יד רַאפ דנָאפ-ףליה ןטקיניײארַאפ

 -עדיישרַאפ רַאפ רעטלעג ןביילק טּפָא ןעגנוטייצ עשידיי ןגעלפ לַאפדועינ
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 "עג טפָא טָאה סָאװ ,רעגייטש-ץנערוקנָאק ַאזַא ףיוא ןקעווצ עשלהק ענ

 עסערּפ רעלַאקידַאר רעד ןופ סעקַאטַא יד ץוח ַא .םשהילוליח וצ טריפ

 ןבָאה סָאװ ,תוקדצילארשייץרא רַאפ ןעגנולמַאז-?טַאלבעגַאט , יד ףיוא

 ןייק טלעפעג טינ לָאמ ןייק ןבָאה ,ןסעצָארּפ-סגנודמױלרַאפ וצ טריפעג

 גנוטייצ ןייא ןעוו ,טַאלב ןגעק טָאלב ןופ ןשינערעהוצנָא עניישיטינ

 ןופ טײל-טָאטש עקידנדיילטיונ רַאפ טלעג ןביילק ןעמענ םתס ךיז טגעלפ

 רעד טשרע .רעטעברַאטימ ןבושח ַא רעדָא ,רָאטקַאדער ,רעבעגסױרַא ריא

 .םוטנדיי רענַאקירעמַא ןצנַאג ןופ ןינע ןַא ןרָאװעג זיא דנָאפ-וועינישיק

 ןוא .ףיש בקעי ,ריקנַאב רעשידיי רעטטסכייר רעד ןעוועג זיא ריסַאק רעד

 "געמרַאפ יד ןופ תובדנ עסיורג טלעטשעגוצ ןבָאה םידוהַאי עכייר יד םגה

 עמירָא ערעייז ןופ ,םענייאניא ןעגנוטייצ עשידיי עלַא ןבָאה ,םידיחי עכעל'

 סָאװ ,תובדנ עניילק ליפיוזַא ןבילקעגפיונוצ ,רענעייל עשיטנַארגימיא

 יד ןליפַא עמוס רעייז טימ ןוא לֶאצ רעייז טימ טשַאררעביא טושּפ ןבָאה

 .תוקדצ-ילעב עכייר עלענָאיסעּפָארּפ עשירעקוק ּפָארַא-ןביוא

 יד יװ ןפוא םעד ןגעוו םיטרּפ ןיא ןייגוצניײרַא טרָא רעד טינ זיא ָאד

 יד וצ ףליה יד ןלייטסיוא םייב טָאה ןטַארקָאריבג יד ןופ גנוטלַאוורַאפ

 "ירָא עשידיי ןומה ןופ יורטוצ ןטימ טכיורבסימ וועינישיק ןיא ענעטילעג

 "טוג רעד סָאװ טקַאפ רעד .קעווצ ןקיזָאד םעד רַאֿפ רעבעג-טלעג עמ

 טזומעג טָאה ,דניקלעב לארשי ,ּפָארטנַאליפ-סקלָאפ רעשידיי רעקיצרַאה

 ןביילק וצ רעטעּפש רָאי עכעלטע טימ טלעוו רעד רעביא ןזָאלסױרַא ךיז

 יד תעב ,לארשיץרא ןיא םימותיםָארגָאּפ רעוועינישיק יד רַאפ תובדנ

 יד ןטלַאהעג ךיז ייב טָאה *עטימָאק שיאושזד ןַאקירעמַא; ענעפַאשעגייינ

 "לעג רעוושינישיק רעלָאד 240,000 ענעבילבעגרעביא ןופ עמוס עשּפיה

 קעווצ רעזדנוא רַאפ .ךיז רַאפ ןינע ןַא זיא ,תוקדצ ערעטעּפש רַאפ רעט

 דנָאפ רעוועינישיק ןופ גנולמַאז יד זַא ,ןריטַאטסנָאק וצ קיטנכיוװ ָאד זיא

 ןופ טקַא טייקיגייא רעטשרע רעד ןעוװעג זיא תונברק-םָארגָאּפ יד רַאפ

 .עקירעמַא ןיא .טייקכעלטנפע ןוא עסערּפ רעשידיי רעצנַאג רעד

 רעגיה רעד ןיא וועינישיק השעמ יד ךיוא רעבָא זיא ןרעױדַאב םוצ

 ןיא סָאװ ,לַאדנַאקס-עיצַאזנעס ַא ןָא ןעגנַאגעגכרוד טינ עסערּפ רעשידיי

 -ַאּפ ןַאהָאי דצמ גנואיצַאב-"רקפה רעד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ױזַא ןעוועג

 עקידלושמוא יד עגונב דָאירעּפ םענעי ןופ רָאטקַאדער ןקידנריפ םעד ,ייל

 -טנַארַאפמואיזַאלקַאמשעג רענעי ןופ עטכישעג יד .רענעייל עשידיי

 סָאװ ,טייקכעלניילק ענעי רָאפ ךיז טימ טלעטש עיצַאזנעס רעכעלטרָאװ

 ץעסערּפ עשידיי יד סָאװ ,ףליה עטסעב יד ןליפַא ןברָאדרַאפ טפָא טָאה

 ,טנַאקַאב יוװ ,סָאװ ,ןיילַא רעטשרעביוא רעד .םוקילבוּפ ריא ןבעגעג טָאה

 "ער םעד טָאה---ןייוו ןייז רוכיש םעד ןוא ןייל ןייז רעניּפש םעד וצ טקיש

 : האיצמ ַאזַא טקישעגוצ ,ײלַאּפ ןַאהָאי ,*טַאלבעגַאט , ןופ רָאטקַאד

 "עגַאט; ןופ עיצקאדער ןיא ךיז סָאה םָארגָאּפ ןכָאנ םישולש וצ

 סָאװ ,לדיי רעשיטנַארגימיא רעקירָאײלטימ ַא טלעטשעגנײרַא *טָאלב

 "טילּפ; רענעמוקעג"טשרע סלַא רעביירש יד רַאפ טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה
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 םוצ ךיז ןבָאה רעטעברַאטימ ענייז טימ ײלַאּפ ,םָארגָאּפ רעוועינישיק ןופ

 ןגערפסיוא ןעמונעג םיא ןבָאה ייז .בוט"ןבא ןַא וצ יװ ,טּפַאכעגוצ לדיי

 ןיב טָאה רע .סעטכישעג-ליורג ןייק טעװעילַאשזעג טינ ייז טָאה רע ןוא

 "ּפָא ךיז ןבָאה; סָאװ ,סענעצסי-םָארגָאּפ יד טרעדלישעג שיטסילַאער רָאג

 "קַאדעריקינָארכ רעד ,ןַאמשיפ בקעי ןייא ."ןגיוא ענייז רַאפ טליּפשעג

 טינ לָאז רע ,ףעש ןייז ןטלַאהּפָא טװאורּפעג טָאה ,גנוטייצ רעד ןופ רָאט

 יונעג טעוו'מ זיב ,"תודערגיוא; םעד ןופ עטכישעג יד ןכעלטנפערַאפ

 "לישיק יד ןופ רעוו ןוא ןעמוקעגנָא זיא רע ףיש רעסָאװ טימ ןלעטשטסעפ

 יײלַאּפ טָאה .םייהרעד ןופ םיא ןעק קרָאי-ינ ןיא טײלסדנַאל רעוועינ

 : רעגייטש ַאזַא ףיוא רָאטקַאדער-קינָארכ ןייז טרסומעגסיוא טרָא ןפיוא

 ןוא ? לעטַאװָאדעילס רעשירַאצ ַא ןרעוו וצ ךייא סָאד טגניווצ רעוו;

 ? טינ יצ ,תמא םעד טלייצרעד דיי רעד יצ ,ךימ רעדָא ,ךייא טרַא סָאװ

 דייר ענייז ןיוש רימ ןלעוו --- ? רֶע טלייצרעד עטכישעג עכעלרעדיוש ַא

 האנה רעזעל ערעזדנוא ןלָאז ןוא ,ךעלרעלעט ןוא רעלעט ףיוא ןגיילעצ

 י "! ןבָאה

 -יײא סײלַאּפ טימ סױרַא *טַאלבעגַאט , סָאד זיא גָאט ןטייווצ ןפיוא

 זיא סָאװ ,וועינישיק ןופ *טילּפ , ןטימ סעומש ןופ גנובײרשַאב רענעג

 יד רָאנ עקַאט ידכ ,*טַאלבעגַאט, םוצ טקעריד ןעמוקעג ףיש ןופ ךיילג

 ןופ סורג םעד ןגירק םיא ןופ ןלָאז גנוטייצ-"לארשיילכ , רעד ןופ רעזעל

 השעמ יד זיא טצוּפעגוצ ןוא .ןדיי טימ טָאטש רעטקילגמוארַאפ רעד

 "נַאלרעד , טנעקעג סנױזַא טָאה ײלַאּפ יו רָאנ עקַאט .,ןעוועג *טילּפ , ןופ

 "עדנַא יד ןיא .טפַאגעג ןוא טנעיילעג ןדיי ןבָאה .רענעייל ענייז "ועג

 זיא האיצמ ַאזַא סָאװ ,האנק ןופ ןירג ןעוועג ןעמ זיא סעיצקַאדער ער

 . . . ייז וצ טינ ןוא ?טָאלבעגַאט , םוצ ןלַאפעגנײרַא

 יַאקירעמַא ןַא טײרדעגמורַא טלָאמעד ךיז טָאה *טַאלבעגַאט; םורָא

 ַא ןּפַאכ לָאמַא טגעלפ רעכלעוו ,קָאלב ריאמ ,רעטרָאּפער ַא רוחב רענ

 ַא ןעזרעד רעטרָאּפער רעקיזָאד רעד טָאה .ןטסריוה ייב לטסנידרַאּפ
 סטסריוה רַאפ עטכישעג עכעלנעזרעּפ סלדיי םעד ןצונוצסיוא טייקכעלגעמ

 ,םָארגָאּפ ןופ טכירַאב *סטילּפ ,, םעד *ןצעזרעביא/,, םייבי .?לַאנריִאשזד ,

 "זוג ענעגייא ןייק טגרַאקעג סינ ,ךיז טייטשרַאפ ,רעטרָאּפער רעד טָאה

 ,ןטעב גנַאל טזָאלעג טינ ךיז ןבָאה סרעכַאמ-עיצַאזנעס סטסריוה .תואמ

 עשירַאצ ןיא סענַאגילוכ יװ ,סענעצס טכַארטעגוצ ךָאנ ןבָאה ןיילַא ייז

 יָאד יד .סיפ עטלוויטשַאב ערעייז טימ ןדיי םעד ןטערט ןרידנומייײצילָאּפ

 רעד ףיוא לדיי ןטימ ,ןרָאװעג טריפַארגָאטָאפעגּפָא זיא "ענעצס ; עקיז

 ךטסיטַאטס יד ןופ ןרָאּפש יד טימ טעקירבעג טרעוו רע יו ,עגָאלדָאּפ

 .+ . . סענַאגילוכ

 "טָא ןליּפש רַאפ ןרָאװעג טנױלַאב זיא לדיי סָאד זַא ,ךיז טײטשרַאפ

 רַאפ ,ןגָארקעג סנייז ךיוא טָאה קָאלב ריאמ .עידעמָאק ענדוקסַאּפ יד

 רָאנ .,ןטנערוקנָאק ענייז וצ טינ ןוא ןטסריוה וצ ?טילּפ , ַאזַא ןעגנערב

 -ָאּפ; רעד ןופ עיפַארגָאטָאפ רעסיורג רעד טימ "לַאנריַאשזד, רעד ןעוו
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 ןיא ןדיי עקיטרָאד ןבָאה ,רָאמיטלַאב ןייק ןעמוקעגנָא זיא ?ענעצסיםָארג

 טָאטש ןיא ייז ייב ךיז טָאה סָאװ ,רערָאנש ַא טנעקרעד דליב ?סטילּפ,

 ןענייז ?טַאלבעגַאט, ןופ לזמ ןפיוא .טײרדעגמורַא רָאי עכעלטע ןיוש

 יז יו ,רעשיסקָאדָאטרָא ליפ ןעוועג ךָאנ טלָאמעד ןדיי רערָאמיטלַאב יד

 ןופ עיצקַאדער יד ןענערָאװ וצ ןבעל ןיא ןעגנַאגעג ייז זיא .טציא ןענייז

 לָאז'מ ,ןעגנַאלרַאפ וצ ןוא ,רערָאנש םעד ןגעק גנוטייצ "רעמורפ/; רעייז

 םעד ןסואימרַאפ טינ לָאז רע ,סנטײצַאב ןעמַאצ ןױשרַאּפ ןלעקנוט םעד

 ,ןעמָאנ ןשידיי
 םיא ןעגנערב ןוא לדיי םעד ןכוזּפָא טזומעג קָאלב ריאמ ןיוש טָאה

 הדומ טזומעג ךיז טָאה רע ואוו ,עיצקַאדער-*טַאלבעגַאט; ןיא רעדיוו

 יַארטס ךרוד .רעירפ ןרָאי ליפ טימ ןעוועג רע זיא וועינישיק ןיא זַא ,ןייז

 ןקישּפָא ןזָאל ךיז לָאז רע ,לדיי םעד ןקערשוצנייא ןעגנולעג זיא סעקנוש

 -ַאט םיא טָאה ,קָאלב ,רעטרָאּפער רעבלעז רעד .,רָאמיטלַאב ןייק קירוצ

 עטוג ןופ טנעה יד ןיא ןבעגעגרעביא םיא טָאה ןוא טריפעגּפָא וצניהַא עק

 -ַאב טינ ךיז לָאז רע זַא ,רעכיז ןכַאמ וצ ידכ ,*טַאלבעגַאט; ןופ טניירפ

 -וקנָאק יד וצ תמא םעד ןעלּפַאלּפסױרַא ןוא קרָאי-רינ ןיא קירוצ ןזייוו

 וצ ךיורבעג רעסָאו טסואוועג ןיוש ןטלָאװ סָאװ ,ןעגנוטייצ עקידנריר

 !?טילּפ; ןטימ וטפיוא סײלַאּפ ןופ ןכַאמ

 טסברַאה ןוא רעמוז ןיא רעטעלב עשידיי יד רַאפ עפש רעד וצ רָאנ

 יענַאּפַאי-שיסור רעד םורַא דירַאי רעד ןעמוקעגוצ ןכיגניא זיא 1903 ןופ

 סָאװ ,ןטסיוװרעזער ליפ ןופ הטילּפ רעד בילוצ ,1904 ןיא ,המחלמ רעז

 ײרַאצ רעד רַאפ סנבעל-ןוא-בייל ערעייז ןגיילקעװַא טלָאװעג טינ ןבָאה

 קרַאטש רעדיוו עיצַארגימיא יד זיא ,חרזמ ןטייוו ןיא עירעּפמיא רעש

 "ערקסיד ױזַא ןבָאה סָאװ ,תולּפמ עשירַאצ יד ןופ תורושב יד .,ןסקאוועג

 ןשידיי ןופ ָאד ןענייז ,םייהרעד ןיא ךיז ייב טכַאמ עשיסור יד טריטיד

 "וכ םעד רַאפ ףָארטש סטָאג יו ,החמש טימ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא םלוע

 .םָארגָאּפ רעוועינישיק ןופ םזינַאגיל

 ןסַאמ ןגָארקעגוצ עסערּפ עצנַאג יד טָאה ,ןטייצ-המחלמ עלַא ןיא יו

 םלוע רעשידיי רעד לעיצעּפס טָאה סערעטניא סיורג טימ .רענעייל עיינ

 ןוא ײמרַא רעשירַאצ רעד ןשיווצ ןטכַאלש יד ןופ תועידי יד טגלָאפעגכָאנ

 -גטכינרַאפ יד .ןַאּפַאי ןופ טָאלפ ןוא ײמרַא רעד טימ טָאלפ ןשירַאצ םעד

 סניקטַאּפָארוק לַארענעג רעטנוא ײמרַא רעשיסור רעד ןופ תולּפמ עקיד

 "-געוטעדשזָאר לַארימדַא םעד רעטנוא טָאלּפ ןשיסור ןופ ןוא ,עדנַאמָאק

 עטשימעג טימ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא םלוע רענַאקירעמַא ןופ ןענייז ,ןיקס

 ןעמיטש ןרעה ןביוהעגנָא טלָאמעד ָאד ןיוש ךיז ןבָאה סע תמחמ ,ןליפעג

 ןרעוו ןעק ןַאּפַאי עקרַאטש ַא סָאװ ,*רַאפעג-"רעלעג, רעד רַאפ ארומ ןופ
 רעייז ןדיי יד טקנעדַאפ טינ רעבָא טָאה רענייק .,עסַאר רעסייוו רעד רַאפ

 .גירק םענעי ןיא תולּפמ עשירַאצ יד רעביא דיירפ

 "רעטנוא טלָאמעד טָאה ,ףיש בקעי ,ריקנַאב רעקיטכיזרָאפ רעייז רעד

 ןעוו ,עקירעמַא ןיא ןַאּפַאי רַאפ האוולה-המחלמ ַא ןריצנַאניפ וצ ןעמונעג
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 סנַאגרָאמ ןופ טפַאשרעריפ רעד רעטנוא ,ןריקנַאב עלַאנַאיצַאנרעטניא יד

 טלעטשעג ךיז ןבָאה ייז תמחמ ,ןרעטש טוװאורּפעג האוולה יד ןבָאה ,קנַאב

 טלָאמעד ךיז ןסירעגניײרַא זיולב טינ טָאה ףיש ,דנַאלסור ןופ טסניד ןיא

 ערעדנַא יד טימ רע ואוו ,ץנַאניפ רעלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ טיבעג ןיא

 "וצ ןייק טַאהעג טינ טלָאמעד זיב ןבָאה עקירעמַא ןופ ןריקנַאב עשידיי

 "עג בילוצ טינ סע טוט רע זַא ,טמירַאב וליפַא ךיז טָאה רע רָאנ ,טירט

 -סור ןיא טולב שידיי ןסָאגרַאפ ןרַאפ ןייז וצ םקונ ךיז ידכב רָאנ ,טפעש

 .דנַאל

 "עג ןפיש טָאה עקירעמַא ןיא עסערּפ עשידיי יד זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 וליפַא ,לארשי קלָאפ םוצ טפַאשיײרטעג ןייז רַאפ טסיורגעג ןוא טביול

 רַאפ טרָאװ טוג ַא טַאהעג ןעמ טָאה רעטעלב עשידיי עלַאקידַאר יד ןיא

 םעד ןגעװ ןבָאה ןדיי ןוא .,ןַאּפַאי תבוטל סעיצַארעּפָא-ץנַאניפ ספיש

 ,טַאהעג האנה קרַאטש ןופרעד ןבָאה ןוא רעטעלב ערעייז ןיא טנעיילעג

 יד טָאה סָאװ ,"?טלעוו רעשידוי; רעד ץוח ַא ,רעטעלב עשידיי עלַא

 יד טימ רעצרעה עשידיי ףיוא םַאזלַאב ןסָאגעג ןבָאה ,טבעלרעד טינ המחנ

 טבילַאב ךיז ןבָאה ייז ןוא חרזמ ןטייוו ןיא תולּפמ *"סעינָאפ/,, ןופ תורושב

 + ףשפא ? סייוו רעוו .רענעייל ענעמוקעגוצ-שירפ ערעיינ ץלַא ייב טכַאמעג

 "רעדיוו ןקירעירפ םעד ןעוועג רבוג ךיוא "טלעוו עשידוי איד; טלָאװ

 רעד ןיא "?םידוהַאי; ןופ גנוטייצ ַא וצ םלוע ןשידיי ןטיירב ןופ ןליוו

 טייצ רענעי ןיא .ןפיש רַאפ ןומה סקלָאפ ןשידיי ןופ "עביל-רעטילפ,

 -עלוּפָאּפ ,ריקנַאב-טלעוו רעשידיי רעטסרעלוּפָאּפ סלַא ןטלָאגעג רע טָאה

 םעד טריצנַאניפ ןבָאה ענעי סָאװ רַאפרעד ,סדלישטָאר יד ןופ וליפַא רער

 ןַאּפַאי ןפלָאהעג "טלעג ןייז טימ, טָאה ףיש תעב ,םזירַאצ ןשיטָאּפסעד

 "סעד ןשיסור ,ןכעלטנייפנדיי ,םענעסיברַאפ םעד ךעלטיוט ןדנואוורַאפ וצ

 "ריבג רעגיה רעד ןעוועג טרעשַאב טינ ,סיוא טזייוו ,רעבָא זיא .םזיטָאּפ

 "עג יד טצַאלּפעג ןריצנַאניפ עשינסחי יד ייב טָאה .לזמ ַאזַא עיטַארקָא

 רעייז ןרידיווקיל וצ גונעג ירפ עסַאמ רעשיטנַארגימיא רעד טימ דלוד

 רעזענַאּפַא-שיסור רעד רעדייא ,שידיי ףיוא ײרעבעגסױרַא-סגנוטייצ

 ,טַאלב רעייז ןופ הכרעמ יד ןטכיררַאפ טנעקעג טָאה גירק

 -שינַאקירעמַא ןיא געוו ןייז טניפעג ןַאהַאק .בַא 0
 םזילַאנרושז ןשידיי

 1903 ןופ טסברַאה ןיא טָאה סָאװ ,ןַאהַאק .בַא רעקירָאי-42 רעד

 העד רעטסלופ רעד טימ *"סטרעוורָאפ, ןופ עיצקַאדער יד ןעמונעגרעביא

 -עג זיא ,קיסעמקעווצ רַאפ ןעניפעג טעװ ןיילַא רע יו טַאלב ןייז ןריפ וצ
 טימ תופתושב טָאה סָאװ ,רוחב ןקירָאיײ26 םעד ןופ רעטלע רָאי 17 ןעוו

 "עירַאק עשרעביירש-שיטסילַאנרושז ןייז ןביוהעגנָא ,ןיקסוועיַאר סלרַאשט

 ןיא ,"טייצ עיינ; טַאלבנכָאװ ןופ ןרעמונ יירד יד טימ עקירעמַא ןיא ער
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 סע יו ,טריזינַאקירעמַא קידנעטשלופ ױזַא ןעוועג ןיוש זיא רע ,6
 ןיא טנעגילעטניא רעשידיי-שיסור ַא ןרעוו טריזינַאקירעמַא טנעקעג טָאה
 רעשילגנע רעקיטרָא רעד ןיא גנורַאפרעד רעקירָאי 8 ןַא טימ ,קרָאידוינ
 -טָא ,ןגַאלרַאפ ןוא ןלַאנרושז עשילגנע עגיה וצ טירטוצ ַא טימ ןוא עסערּפ
 ןבייהנָא ענייז ןשיװצ רָאי 18 יד ןיא עקירעמַא ןיא טייקנסעזעגנייא יד
 ןט3 ןפיוא שידיי ףיוא רעביירש רעשיטסילַאיצָאס "רענירג,-בלַאה סלַא
 -גגייטשפיוא ןופ רָאטקַאדער סלַא טירטפיוא ןייז זיב ,עקירעמַא ןיא רָאי
 ןטימ טנַאה-יא-טנַאה ןעגנַאגעג ךיוא םיא ייב זיא ,"סטרעוװרָאפ, ןקיד
 ,ןרָאייױרעל ענייז ןופ םויס

 טייקיטעט סנַאהַאק .בַא זיא ןרָאי עקיזָאד יד ןופ טפלעה ַא םורַא
 ןיא גנואיצרעד ןייז ןופ ןרָאװעג טסולפנייאַאב רקיע רעד עקירעמַא ןיא
 רעד ןופ הביבס רעד ןופ ןוא ,רערעל עשידיי רַאפ טוטיטסניא רענליוו
 -געירָא וצ ןביױהעגנָא טשרע טָאה סָאװ ,טנגוי רעקידנכוז רעשידיי-שיסור
 ןיא ,ןלַאעדיא עשיטסילַאיצָאס ןופ טלעוו רעקידנסיורד רעד ןיא ךיז ןריט
 "עמַא ןייק ןרעדנַאװרעביא עקילעפוצ סָאד .ליטס ןשיטסיקלָאפ-שיסור
 -רַאפ ןענַאהַאק טָאה "סעקינמלוע-םע; עּפורג רעטייווצ רעד טימ עקיר
 ןופ ןטימ ןטכער ןיא ,ןומה ןשידיי ןשיטנַארגימיא ןופ טסניד ןיא ןטלַאה
 -לוק עשימייה יד ,ןרָאי-רדח עטשרע ענייז .,סעצָארּפ-עיצַאזירַאטעלָארּפ
 רענליוו ןקידנרעק ןייז ןשירפוצּפָא טקריװעג ךיוא ןבָאה ,השורי-רוט
 ןביוהעגנָא טָאה רע ןעמעוו ןשיווצו ,ןשטנעמ יד טימ גנַאגמוא ןיא ,שידיי
 שזַאגַאב-סגנודליב ןייז .טייקיטעט עשרעביירש ןוא עשירָאטַאטיגַא ןייז
 "עטנעק עכעלטלעוו טימ טַאטשעגסױא םיא טָאה טוטיטסניא-רערעל ןופ
 "רוטלוק עקיזָאד יד-טָא .סרוק-עיזַאנמיג ןקירָאי-4 ןגרַאק ַא ןופ ןשינ
 סָאװ ,םזילַאעדיא ןרענָאיצולָאװער-שיטסילַאיצָאס םעד סוילּפ סנגעמרַאפ
 "עג םיא ןבָאה ,דנַאלסור ןיא "סעקינדָארַאנ, יד ייב טשַאנעג טָאה רע
 רעשידיי-שיטנַארגימיא רעד ןופ דמלמ-יקדרד ןלַאעדיא םעד רַאפ טכַאמ
 .טקידירפַאב עלָאר עקיזָאד יד םיא טָאה גנַאל טייצ ַא ןוא ,עסַאמ

 -עדיא, ַא רַאפ טלעטשעגנייא ךיז ןַאהַאק טָאה דָאירעּפ םענעי ןיא
 -עלב יד ןיא .ענובירט-רענדער רעד ףיוא ןוא טפירש ןיא "שעדיא ןעש
 ןוא ,"גנוטייצ-רעטעברַא רעד רַאפ ןבירשעג טָאה רע עכלעוו ןיא רעט
 ןיא ."סטרעוװרָאפ , ןיא ןוא ?גנוטיײצ-רעטעברַא; רעד ןיא עקַאט רקיע רעד
 -עג רָאטקַאדער ןוא רעביירש סלַא טייקיטעט ןייז זיא ןרָאי עטשרע יד
 -עייל יד טנעקַאב רע טָאה ןיילַא .עשירערעל-ביײהנָא סיואכרוד ַא ןעוו
 -ָאנױעּפ ןרעטנוא ,טפַאשנסיװ ךעלקערב ןופ סעיצַאזירַאלוּפָאּפ טימ רענ
 ,םזילַאיצָאס םלוע ןייז טימ טלענקעגנייא טָאה רע .ןייטשנרעב דוד ןעמ
 רעקשירַאטעלָארּפ , סלַא ,"הרדס, רעד רעביא ךָאװ עלַא תושרד ךרוד
 ,"טרָאװק ַא טרָאװ ַא ןופ, ,ןסעומש טימ טלייוװרַאפ טָאה רע ."דיגמ
 -עזרעביא סוילּפ ,תושעמ עשיטסירטעלעביבלַאה ,עיצַאטיגַא-בלַאה טימ
 עקיזָאד יד טצנעגרעד ןבָאה סָאװ ,רוטַארעטיל-טלעו רעד ןופ ןעגנוצ
 .ענייז ןטעברַא עשיטסידנַאגאּפָארּפ ןוא עשירערעלקפיוא
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 ,ךיז ףיוא טקוקעג טלָאמעד רע טָאה רָאטקַאדער ןוא רעביירש סלַא

 ןיא םיצראה-םע ענעסקַאװרעדיץנַאג ןוא -בלַאה ןופ דמלמ ַא ףיוא יו

 -עפלעהַאב טגנַאלרַאפ רע טָאה רעטעברַאטימ ענייז ןופ .םינינע-טלעוו

 עשידיי עקידטלָאמעד עטקעטשעגנָא-הלכשה טימ ,עלַא יו ,ףליה עשיר

 ןלעוו לָאמ ןייא זַא ,רעכיז ןעוועג ךיוא רע זיא ,רעביירש ןוא רערעלקפיוא

 ךיז ןלעװ ןוא עקירעמַא ןיא רעטסעפ ןענעדרָאניײא ךיז רענעייל עשידיי

 ןקידלטעטשניילק-שימייה ןופ ןטיױצ עקידנעגנעהכָאנ יד ןופ ןעײרּפַאב

 ןוא .שילגנע ,ךַארּפשידנַאל יד ןענרעלסיוא ךיז יז ןלעװ ,רעגייטשסנבעל

 עסערּפ רעשידיי "רעקילייוװטייצ , רעד ןופ ערעל-סגנוטיירגוצ רעד טימ

 ןוא עסערּפ רעד ןיא ןעגנוגידירפַאב-רוטלוק רעייז ןעניפעג ןיוש יז ןלעוו

 ,דנַאל-םייה םעיינ ןופ רוטַארעטיל רעד ןיא
 ,ךיז טַײטשרַאפ ,ןַאהַאק טָאה ,ןַאמרעגנוי רעזעיציבמַא ןַא ןייֵלַא

 תודמלמייקדרד טימ יװ ,ערעירַאק ערעסעב ַא ָאד ןכַאמ וצ ךיז טכירעג

 טָאה עקירעמַא ןיא רָאי ןטייווצ ןייז ףיוא ןיוש ,ןטנַארגימיא עשידיי ייב

 -יג סָאװ ךיז טסיילפעג ןיילַא טָאה ןוא ערעדנַא טימ שילגנע טנרעלעג רע

 ףיוא עסערּפ רעד ןיא ןוא ךַארּפשידנַאל רעד ןיא שימייה ןרעוו וצ רעכ

 טימ ןוא םזילַאנרושז ןשילגנע ןיא ענייז ןוואורּפ עטשרע יד .שילגנע

 -עּפ ןיא טכַאמעג ךָאנ רע טָאה ,שילגנע ףיוא שיסור ןופ ןעגנוצעזרעביא

 "נוי רעד ןיא תודמלמ-יקדרד טימ טייקנעמונרַאפ רעטסערג ןייז ןופ דָאיר
 רעטעברַאטימ רעטּפָא ןַא ןרָאװעג רע זיא רעירפ .עסערּפ רעשידיי רעג
 ןיא םעד ךָאנ ףכית ןוא שילגנע ףיוא ןטפירשטייצ עשיטסילַאיצָאס ןיא
 ןעמ טָאה "ןָאס; רעדילָאס רעד ןיא .רעטעלב עזַאושזרוב עטסנרע יד
 -עג ןענייז סָאװ ,לַאטרַאװק ןשידיי ןופ ןשזַאטרָאּפער ענייז ןגיוצעגרָאפ
 ןבָאה סָאװ ,"ןצעּפס-ָאטעג, עשלגניי יד ןופ תורקפה רעד ןופ יייופ ןעוו
 יד וצ ןבעל ןשידיײײשיטנַארגימיא ןופ תושעמ עטסדליוװ יד טלעטשעגוצ
 ,רעטעלב-עיצַאזנעס

 -ָאמ יד ןטלָאגעג טלָאמעד ןיוש טָאה עסערּפ רענַאקירעמַא רעד ןיא
 -רַא-סגנוטייצ רעייז ןצונוצסיוא ןטסילַאנרושז ערעלופטנַאלַאט רַאפ עד
 טָאה .ערעירַאק רעשירעלעטשטפירש ַא רַאפ לוש-סגנוטיירגוצ סלַא טעב
 ליפ ַא טימ ,ןטעברַא עשיטסירטעלעב וצ ןעגנוגיינ ענייז טימ ,ןַאהַאק
 סנטסקינייוו ןיא רוטַארעטיל-טלעװ רעד טימ טפַאשטנַאקַאב רערעטיירב
 ַא טימ ןוא --- שטייד ןוא שיסור --- שילגנע ץוח ַא ןכַארּפש ייווצ ךָאנ
 יד זיולב טינ ןריגירטניא טזומעג ןבָאה סָאװ ,סעמעט *עשיטָאזקע, ללש
 ךיז ,רעקיטירק ןוא ןטַארעטיל יד ךיוא רָאנ ,רענעייל עטושּפ רענַאקירעמַא
 -רע ענייז .שילגנע ףיוא ןלעװָאנ ןוא ןעגנולייצרעד ןביירש ןעמונעג ךיג
 -עטיל רענַאקירעמַא יד טרינָאּפמיא ןבָאה ןטעברַא עשיטסירטעלעב עטש
 .םיניבמ-רוטַאר

 ןעוועג ןלעװָאנ ענייז ןופ קיטַאמעט יד זיא עיניל רעטשרע רעד ןיא
 שודיח ַא ןעוועג זיא רעירַאטעלָארּפ רעשידיי רעד .ײנ-לגָאּפש ייז רַאפ
 ןיוש אטישּפא ,ןסערגנָאק עלַאנָאיצַאנרעטניא יד ףיוא ןטסילַאיצָאס ייב
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 טּפיוהרעביא יז טָאה ןדיי ןייק סָאװ ,ץנעגילעטניא רענַאקירעמַא רעד ייב
 יד טשרעהעג ריא ייב ךָאנ טָאה רוטַארעטיל רעד ןיא ןוא טנעקעג טינ
 ענייז ןיא ןַאהַאק טָאה וצרעד ,דיײ-קָאליײש סריּפסקעש ןופ עיצידַארט
 רעד ןופ ןוויטָאמ עשיטסילַאער ערעיינ יד ןגָארטעגרעבירַא ןעגנולייצרעד
 ןליפַא גנוקעלּפטנַא ןַא ןעוועג טלָאמעד ןענייז סָאװ ,רוטַארעטיל רעשיסור
 ןעוועג ךיוא זיא רענָאיצולָאװער .רענעייל רענַאקירעמַא עטסעב יד רַאפ
 ענױזַא ,תמא .ןדלעה ענייז וצ גנַאגוצ רעשימָאנָאקע-לַאיצָאס סנַאהַאק
 טלָאמעד ןסירעגרעטנורַא תונמחר ןָא ןעמ טלָאװ ןלַאפנייא עשרעביירש
 ַא רעבָא ,סעמעט רענַאקירעמַא ףיוא טביירש סָאװ ,טסילעװַאנ ַא ייב
 ןצכעריפ עװַאקישט ערעייז טימ רערעדנַאװנײא עשידיי ןגעוו רעביירש
 ,ןתוסרוקיּפַא ענױזַא ךיז ןביולרעד טגעמעג ןיוש טָאה

 רעד ,קיטירק רענַאקירעמַא רעד ןופ ןַאקעד רעקידטלָאמעד רעד טָאה
 -מַאטשּפָא ןַא ןיילַא ,סלעוואה ןעיד םַאיליו רעלעטשטפירש רעטמירַאב
 -ַאנרושז-ץניװָארּפ ןופ ןוא ןטסַאקדץַאז ןופ לוש-רוטַארעטיל רעד ןופ גניל
 ,"יקנעי רעד לקעי, סנַאהַאק .בַא ןעמונעגפיוא דַארַאּפ סיורג טימ ,םזיל
 ַא ןיא ןקורדוצּפָא ןזיװַאב ןַאהַאק טָאה רעירפ רָאי ַא טימ .1895 ןיא
 רע זיא .?טָאג ןופ ךודיש, ןשיטנַארגימיא ןגעוו גנולייצרעד ַא לַאנרושז
 ןופ לּפַאטש ןטשרע ןפיוא ןענַאטשעג ןרָאי רע90 יד ןופ ןטימ ןיא ןיוש
 ףיוא טסירטעלעב רעשיטנַארגימיא-שידיי סלַא ערעירַאק רעכיירגלָאפרעד
 -ײּפָארײא רעד ןופ רענעק סלַא ןטליג ןבױהעגנָא ךיוא טָאה רע .שילגנע
 סעמעט עשירַארעטיל ףיוא סעיצקעל סנעמעוו וצ ,רוטַארעטיל רעשיא
 עשירַארעטיל רענַאקירעמַא עבושח ןיא ןרעהוצ ןבױהעגנָא ךיז טָאה'מ
 טסנרע ןבױהעגנָא טלָאמעד טָאה רע סָאװ ,טינ רעדנואוו ןייק זיא .,ןזיירק
 תודמלמ-יקדרד רעשידיי ןופ גנַאגרעבירַא ןקידהגרדהב ןופ ןטכַארט
 ,עסערּפ ןוא רוטַארעטיל רעשילגנע רעד וצ

 -גימיא רעד ןופ גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא גנוטלַאּפש יד
 טינ רָאג ןטימ ןוא שינרעטיב רעצנַאג רעד טימ ,הביבס רעשידיי-שיטנַאר
 רעשירעריפנָא רעד ןשיוצ םיכוסכס עכעלנעזרעּפ ןופ רעדימרַאה ןלעדייא
 -ײטרַאּפ יד ןיא ץנעגילעטניא רעשידיײ-שיטנַארגימיא רעד ייב עּפורג
 ןקורוצּפָא קשח םעד ןענַאהַאק ייב טקרַאטשרַאפ רעמ ךָאנ ןבָאה ,ןפמַאק
 רעד ןיא ךיז ןעלצרָאװאוצנייא ןוא ןעיירעסייר עקידנסערעד יד ןופ ךיז
 רע רעכלעוו וצ ,הביבס רענַאקירעמַא רעכעלרינַאמ ןוא רערעמעװקַאב
 ערעכיזמוא יד ןעוועג רָאנ זיא רעטש ַא .געוו םעד ןענופעג טַאהעג טָאה
 יד ןיא עקירעמַא ןיא טַארעטיל ןשילגנע םעיינ ַא ןופ עגַאל עשימָאנָאקע
 ןיא ןעוו רָאנ .המכסה סעסלעוװָאה ןעיד םַאיליװ טימ וליפַא ,ןרָאי רעס
 ,"סטצװרָאפ , ןטעדנירגעג-טשרע ןיא םיכוסכס עכעלרעניא יד ןופ ןערב
 עגעלַאק רעליואוו רעייז ַא טקורעגרעטנוא ךיז טָאה ,1897 ,טסברַאה ןיא
 רַאפ עלעטש רערעכיז ַא טימ ,סנעפעטס ןלָאקניל ,"טסוָאּפ גנינעוויא ,, ןופ
 טָאה ,"רעזײטרעװדַא לאישריומָאק, גנוטייצ רעטײנַאב רעד ןיא ןענַאהַאק
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 זיא ןוא "סטרעוורָאפ, ןיא עלעטש-רָאטקַאדער רעד ןופ טרינגיזער ןַאהַאק
 ,גנוטייצ רעשילגנע רעד ןיא ןטעברַא קעװַא

 -גָאט עטסטלע יד ןעוועג זיא *רעזײטרעװדַא לַאישרױמָאק , רעד
 -ַאק ריא ןיא טכַאמעגכרוד ליפ טַאהעג טָאה סָאװ ,קרָאיוינ ןיא גנוטייצ
 -צעל יד ןיא ןזָאלעגרעטנורַא ךיז טָאה יז זיב ,טרעדנוהרָאי ַא ןופ ערעיר
 -ייר יד .,גָאט ַא ןרַאילּפמעזקע 2,500 ןופ שזַאריט ַא וצ ןרָאי רע90 עט
 ןופ לעווש םוצ זיב טריפרעד גנוטייצ יד-טָא ןבָאה סָאװ ,רעמיטנגייא עכ
 -םיוא ףיוא סנגעמרַאפ ןגיילרעד וצ ןרָאװעג דימ ךיוש ןענייז ,גנַאגרעטנוא
 עּפורג ַא וצ ןבעגעגרעביא גנוטייצ יד ייז ןבָאה .טָאלב סָאד ןטלַאהוצ
 ןָאט ןלָאז ייז ,"טסוָאּפ גנינעוויא , ןופ ןטסילַאנרושז עזעיציבמַא עגנוי
 םעד ןיא ןבעל יינ ןבעגנײרַא ןלָאז ייז יבַא ,ןליוו ייז סָאװ טַאלב ןטימ
 .רעּפרעק ןססוג

 -עגרעביא *רעזײטרעװדַא לַאישרױמָאק, םעד טָאה סָאװ ,עּפורג יד
 טימ ןטסילַאנרושז עגנוי ןוא עקירָאי-לטימ ןופ ןענַאטשַאב זיא ,ןעמונ
 "מוא ןעוועג ןענייז יז ."טסוָאּפ גנינעוויא, ןיא גנורַאפרעד רעגנַאל -ןרָאי
 יניא-רעּפיה ַא ,ןיקדָאג סנערוָאל רָאטקַאדער ןופ ךרד םעד טימ ןדירפוצ
 גנוטייצ יד טָאה רעכלעוו ,טסיצילבוּפ רעשילגנע-שירייא רעשיטנעגילעט
 ,עיצידַארט רעשיטסימרָאפער-לַארעביל רעשילגנע-לערוטלוק ןיא טריפעג
 -נגייא רעד .םלוע רענַאקירעמַא ןופ קַאמשעג ןטימ ךיז קידנענעכער טינ
 "יו רעביירש רעשטייד רענעזעוועג ַא ,?טסוָאּפ גנינעוויא , ןופ רעמיט
 -רעגריב ןיא עקירעמַא ןיא טסילַאנרושז ַא ןעוועג ןיילַא זיא סָאװ ,דרַאל
 עטסכייר יד ןופ רענייא ןעוועג ןרָאי רע90 יד ןיא ןיוש זיא ,ןטייצ גירק
 -נוריפ יד טימ ןדירפוצ טסכעה ןעוועג זיא רע .דנַאל ןיא ןטַאנגַאמדזַאב
 רערעכעה רעד טימ ןעגנודניברַאפ סדרַאליו .רָאטקַאדער ןייז ןופ ןעג
 ןענייז ןגעמרַאפ רענעגייא ןייז ןוא עקירעמַא ןיא עיטַארקָאטיסרַא-ץנַאניפ
 טינ ךיז לָאז סָאװ ,גנוטייצ ערעביוז ,עטוג ַא ןטלַאהוצסיוא גונעג ןעוועג
 שזַאריט ריא ןרעסערגרַאפ וצ יבַא ,ןומה ןופ קַאמשעג םוצ ןזָאלרעטנורַא

 ,הסנכה ןוא
 -ַאנרושז רענַאקירעמַא ןעוועג רעבָא ןענייז רעטעברַאטימ סניקדָאג

 "רעטניה טביילב טַאלב רעייז יװ ,ןעזוצ טנעקעג טינ ןבָאה סָאװ ,ןטסיל
 ,"ןָאס , סאנאד ,"סדלריָאװ, סרעצילוּפ ,"דלָארעה, סטענעב תעב קילעטש
 ןָא ,ןגייטש --- "ןעקירעמַא; ןוא "לַאנריִאשזד, סנייבסירב ןוא טסריוה
 ןבָאה רענעייל-?טסוָאּפ גנינעוויא , ענשטעטַאטס יד וליפַא .טלַאהּפָא ןַא
 ןוא -הפירשילַאנימירק רעד ןופ שזַאטרָאּפער ןקידעבעל ךָאנ טצכעלעג
 טָאה סָאװ ,עקירעמַא ןיא טָאטש רעטסערג רעד ןופ קינָארכ-לַאדנַאקס
 -נָאל ןוא זירַאּפ ,סעילָאּפָארטעמ-טלעװ עטלַא יד ןגָאירעד ןיא ןטלַאהעג
 ,רעטרָאּפער ןטסעב ןייז טימ ,סייר ירנעה ,רָאטקַאדעריקינָארכ רעד .,ןָאד
 -עבנגנײרַא, ןופ קסע רעד ןרָאװעג סאמנ טושּפ זיא ,סנעפעטס ןלָאקנִיל
 ,"טסוָאּפ גנינעוויא, ןיא קינָארכ רעשיטָאטש-סיורג ןופ סעיצַאזנעס "ןענ
 רעטריּפמורָאק רעד ןופ ןלַאדנַאקס ןקעדפיוא ןופ עקסַאמ רעד רעטנוא
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 טָאה ,ןיקדָאג ,רָאטקַאדער רעד עכלעוו ,עיצַארטסינימדַא-?לָאה-ינעמעט;
 זַא ,רָאטקַאדער ןופ ךיז ןטיה וצ ןסערעד ייז טָאה סע .טפמעקַאב רעטיב
 רעשיטילָאּפ רעד זיא רעטעברַאטימ ענייז ייב זַא ,ןּפַאכ טינ ךיז לָאז רע
 -נַאקס ןוא -לַאנימירק עקידלּפַאצ יד ןוא לפת ַא רָאג םרָאפער רַאפ ףמַאק
 ,רקיע רעד --- ךיז רַאפ ןיילַא קינָארכ-לַאד

 "יא; ןופ םירבח ערעייז ןופ עכעלטע ךָאנ טימ סנעפעטס ,טייר ןבָאה
 ןופ טעברַא רעד וצ קשח ןטסערג ןטימ טּפַאכעגנָא ךיז ?טסוָאּפ גנינעוו
 -ָארּפ רעייז ןזײװַאב וצ ידכ ,"רעזײטרעװדַא לַאישרױמַאק, םעד ןעײנַאב
 רעד ןופ ןכַאמ וצ ןבעל ןיא ןעגנַאגעג ייז זיא סע .טייקנילפ עלענַאיסעפ
 ןערב ןיא ,רענעייל ןסַאמ ריא רַאפ ןעניוועג וצ ,"טייל,, ַא גנוטייצ רעססוג
 -ימ ַא קידנגָאלשנָא ,קרָאיײוינ ןיא ץנערוקנָאק-סגנוטייצ רעסיורג רעד ןופ
 -לעג, יד ןוא ?טסוָאּפ גנינעוויא, רעמורפדוצ רעד ןשיווצ ,סרוק ןלעט
 רָאטקַאדער רעשינכעט רעד ןרָאװעג זיא טייר .רעטעלב-טסריוה "עטס
 ,רָאטקַאדער-קינָארכ ןייז ,סנעפעטס ."לַאישרױמָאק, ןופ

 ייז ןבָאה ןטסילַאנרושז ענערַאפרעד בַאטש ַא ןעגניד וצ ףיוא טלעג
 -סיוא , עקיפיפ-וצ טימ ןטעברַא טלָאװעג טינ ךיוא ןבָאה ייז .טָאהעג טינ
 -וינ ןיא עיסעפָארּפ רעשיטסילַאנרושז רעד ןופ "סעקלויל עטרעכיורעג
 ךיז ןטסָאמרַאפ ןרָאטקַאדער עקיזָאד יד ןבָאה ןקעווצ ערעייז רַאפ .קרָאי
 ליצ רעד ןעמעוו ייב רעטעברַא-סגנוטייצ זיירק םענעגייא ןַא ןדליבוצסיוא
 -סגנוטייצ רעייז .סערעירַאק עשירארעטיל וצ ךיז ןטיירגוצוצ ןייז לָאז
 וצ טָאטשנָא ,רוטַארעטיל-ברע ןופ ןָאט םעד ןגָאלשנָא לָאז אפוג טעברַא
 ןכיירגרעד וצ .םזילַאנרושז ןקידטלָאמעד ןופ ןָאלבַאש ןיא ןעקניזרַאפ
 טנַאה עיירפ ַא ןבעגעג טָאה'מ ןעמעוו ,סנעפעטס טָאה ליצ ןקיזָאד םעד
 -סגנוטייצ ענערַאפרעד עטלייצעג זיולב ןזָאלעגרעביא ,"לַאישרױמָאק; ןיא
 עטסקיטױנ:לַאמינימ יד טימ ןייגוצנָא ףיוא ,בַאטש ןטלַא ןופ רעטעברַא
 ןופ טסניד רעניטור רעד טימ ךיז ןפלעהוצסױרַא ןוא ,ןטעברַא-קינַארכ
 -ָארכ רעשיטָאטש רעד רַאפ וליפַא רוטנעגַא "סערּפ דעטײאישָאסַא; רעד
 -רעטניה םעד ןלעטשוצ טפרַאדעג טָאה שזַאטרָאּפער רענעגייא ןייז .קינ
 עלַא םורַא תוחיר ןוא רענעט ,ןרילָאק יד .,ןעגנוריסַאּפ יד ןופ טנורג
 -ױזַא רַאפ ןוא ,טרירטסינגער קינָארכ יד סָאװ ,סיורג ןוא ןיילק ,םישעמ
 ןופ טשרע טייל עגנוי טלעטשעגנָא רע טָאה ןטעברַא עשירעטרָאּפער ענ
 ןרעוו וצ סעיציבמַא ןבָאה סָאװ ,סױרַא טעטיסרעווינוא ןוא שזדעלַאק
 -עטיל טימ ןדנובױַאפ ךיז רע טָאה קעווצ םעד טָא רַאפ .רעלעטשטפירש
 םיא ןלָאז ייז ,ןטעטיסרעווינוא עטסקיטכיוװ יד ןופ ןרָאסעּפָארּפ-ײװטַאר
 -ַאמשטנעמ ַאזַא ןופ .ןטנעדוטס עטסלופטנַאלַאט ערעייז ןרידנעמָאקער
 ענױזַא טימ טייז-ייב-טייז ןוא .טריטורקער בַאטש ןייז רע טָאה לַאירעט
 סלַא ןטעברַא וצ ,ןענַאהַאק .בַא ןדַאלעגנייא רע טָאה טייל עגנוי ענירג
 ,רעטרָאּפער

 רעייז רַאפ ןטַארעטיל עקיטפנוקוצ ענייז סנעפעטס טָאה טלָאצעג
 זיא ןיול-טלעג סָאד .ךָאװ ַא רעלָאד 20 סנטסכעה ,15 ,12 וצ טעברַא
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 "טימ ענייז רֶע טָאה רַארָאנָאה-טּפױה סלַא .קיטכיוורעדנימ ןעוועג רעבָא

 םיטרּפ עלַא טימ ךיז ןענעקַאב וצ טייקכעלגעמ יד ןטָאבעגנָא רעטעברַא

 ערעייז ןיא ןעמוק ץונוצ םעד ךָאנ ייז ןלעוו סָאװ ,ןבעל ןכעלשטנעמ ןופ

 "יטירק ,ןטסיאייסע ,ןגרוטַאמַארד ,ןטסילעוװָאנ ,רעטכיד סלַא סערעירַאק

 -סילַאנרושז ןקיזָאד םעד ןיא ןעגנורַאפרעד ענייז ,ןטסיצילבוּפ ןוא רעק

 ןּפיט עקיטרַאנדיײשרַאפ טימ ןעגנוכיירגרעד ענייז ,טנעמירעּפסקע ןשיט

 טבײרשַאב ,טעברַא רעד 'טָא ןיא ץנעגילעטניא רענַאקירעמַא רעד ןופ

 ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,עיפַארגָאיבָאטיױא ןייז ןיא תוכיראב סנעפעטס

 "יצ וצ קיטכיוו רָאנ זיא ָאד קעווצ רעזדנוא רַאפ .1931 ןיא קרָאידוינ

 ַא ןבעג זדנוא טעװ סָאװ ,ןענַאהַאק .בַא וצ עיצקורטסניא ַא ענייז ןריט

 "עגכרוד סָאה ןַאהַאק סָאװ ,*עלוש; רעשיטסילַאנרושז רעד ןופ ףירגַאב

 "עטס .עסערּפ רענַאקירעמַא רעד ןיא ןרָאײױרעל ענייז ןופ ףוס םייב טכַאמ

 "ור ענייז ןופ ענייא ןקורדּפִא טגעלפ רע יו םעד ךָאנ יו ,טלייצרעד טנעפ

 רע טגעלפ ,רוטנענַא-סעיינ ַא ןופ טלעטשעגוצ ,תועידיײלַאנימירק עניט

 "ייטש ַאזַא טָא ףיוא טעברַא םיא ןבעגרַאפ ןוא ךיז וצ ןענַאהַאק ןפורניײרַא

 : רעג

 -רָאמרעד טָאה סָאװ ,ןַאמ א ןופ טכירַאב ַא זיא ,ןַאהַאק ָאד ,טָא;

 יד טָאה ןַאמ רעד .קסע רעקיטולב-קידלקע ןַא זיא'ס .בייוו ןייז טעד

 רעד ןיא .ןָא טינ זדנוא ןעייג םיטרּפ עשינכעט יד רָאנ .טקַאהעצ יורפ

 "עג לָאמַא ךָאד טָאה שטנעמ רעד .עטכישעג א ךָאד טקעטש גנוריסַאּפ

 טָאה ףוסל רעבָא ,ןבָאה הנותח ריא טימ ןלעוװ וצ יורפ יד טַאהעג ביל גונ

 ריא בא .רעקיטש ףיוא ןטינשעצ יז טָאה רע זַא ,טסַאהעג ױזַא יז רע

 ןוא הנותח רעד ןשיווצ טריסַאּפ יז ייב טָאה סע סָאװ ןעניפעגסיוא טנעק

 "רעד עצרוק ַא ןוא ,ךיז רַאפ ןַאמָאר ןצנַאג ַא ןבָאה ריא טעװ ,דרָאמ טעד

 יד סױרַא טגירק ,טלייאעג טינ רעבָא ,טייג טציא .רימ רַאפ גנולייצ

 .*?עידעגַארט ַא יו עקַאט ,עידעגַארט עצנַאג

 טָאה סעיצקורטסניא ענייז םגה זַא ,רעטייוו טלייצרעד סנעפעטס

 רעד טָאה ,גנוטייצ רעד רַאפ טעברַא רעד ןיא ןגלָאפסיױוא טזומעג ןעמ

 לַאעדיא רענעגייא ןייז .גארטפיוא ןדעי טריטַאבעד סייה דימת בַאטש

 "ייצ רעד ןיא ןרעוו ןבירשַאב ױזַא לָאז ןכערברַאפ רעדעי זַא ,ןעוועג זיא

 סלַא ןרעוו ןפורעג רשפא ןלעוו סָאװ ,רענעייל ענייז ןופ ענעי זַא ,גנוט

 "גוא טינ ןלָאז ,רעכערברַאפ םעד ןטּפשמ וצ טכירעג ןיא ענעריואוושעג

 ,טרעקרַאפ .טיוט םוצ ןשטנעמ םעד ןטּפשמרַאפ וצ ןרעו טצעהעגרעט

 ןרעוװ ןבירשַאב לָאז טקַא-לַאנימיױק רעדעי זַא ,וצרעד טבערטשעג טָאה רע
 טרעדלישעג שיטסיטרַא ױזַא לָאז ,תמא םוצ טנעָאנ ךעלטפַאשנסיװ ױזַא

 רענעייל רעדעי לָאז ,רעכערברַאפ םעד ןעמַאדרַאפ וצ טָאטשנָא זַא ,ןױעוװ

 ןכעלקילגמוא ןופ טרָא ןפיוא ןײילַא ךיז ןלעטש וצ ןרעוו טסולפניײאַאב

 "ייא ןייז ןיא ןענייז ןגעווטסעדנופ .םיא טּפשמ רע רעדייא ,קינלַאנימירק

 ןבָאה סע .ןסייקנדיישרַאפ-סגנוניימ גונעג ןעוועג אפוג בַאטש םענעג

 "נָא ןעוועג ןלַאפ ליפ ןיא ןענייז סָאװ ,רעטעברַאטימ ןייק טלעפעג טינ
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 לובג ןיא ןכָארקרַאפ ןענייז סעיסוקסיד ענױזַא ןעוו ןוא .טגיונעג שרעד
 יד ןופ רענייא ןייז ןַאהַאק טגעלפ ,"טסנוק זיא סָאװ; --- עגַארפ רעד ןופ
 -כעלגעמ יד ןזָאלעגכרוד טינ לָאמנײק טָאה רע .,סרעגָאז-טרָאװ טּפױה
 ,ןטכיזנָא עשיטסילַאירעטַאמ-שיטסילַאיצַאס ענייז ןעגנערבוצניירַא טייק
 רַאפ ללה ַא ןטכעלפוצניירַא ןרעק ַא ןעוועג דימת ךיוא זיא םיא ייב
 ,רוטַארעטיל רעד רַאפ טָאבעג רעטסכעה סלַא ,טזילַאער

 ןיא סרוק-ריאודַארג רעקיזָאד רעד טָאה רָאי ףניפ-ריפ יוװ רעמ רָאנ
 -ַאד קיצנַאװצ ,ןטלַאהעגנָא טינ ןענַאהַאק ייב םזילַאנרושז רענַאקירעמַא
 .ןבעל ןעמעװקַאב ַא רַאפ קיניײװ וצ ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא ךָאװ ַא רעל
 -ירק ןופ ביול ןגָארקעג עקַאט רע טָאה שילגנע ףיוא ןלעװַאנ ענייז רַאפ
 רק-טסבלעז רעד טָאה םעד ץוח ַא ,ןרַארָאנָאה עּפַאנק רעבָא ,רעקיט
 טגָאמרַאפ רע םגה זַא ,טגָאזעגרעטנוא ךיוא אמתסמ םיא שוח רעשיט
 ,רשיה-לכש ןטנוזעג ַא ,גנורַאפרעד-סנבעל ,ןטײקיאײפ-סגנוטכַאבָאַאב
 ענייז ןופ עיגָאלָאכיטּפ רעד ןיא ךיז ןפיטרַאפ וצ גנוגיינ רעשּפיה ַא טימ
 ןוא םיללכ עשירַארעטיל יד טימ טפַאשטנַאקַאב עיונעג ַא ךיוא יו ,ןדלעה

 -ירעטכיד-טכע רעד רעבָא םיא טלעפ ,יירעביירשדןלעװַאנ ראפ ןטּפעצער
 ןייק רעכלעוו ןָא ,"עקנישזָאר, ענעי ,טנַאלַאט רענעריובעגנייא רעש
 .טסירטעלעב טלַא ןגלָאפרעד עתמא ןייק ןכיירגרעד טינ ןעק רעביירש

 -ידיל רעד ןופ ןסירעגּפָא ןעוועג טינ ןצנַאגניא ךָאנ רע זיא לייוורעד
 ףָאפ, ןיא סעירעס-הבדנ ןוא ןעלקיטרַא ענייז .קיטסילַאנרושז רעש
 רעד .,טעטירַאלוּפָאּפ ןייז ןטלַאהעגנָא םלוע ןשידיי םייב ןבָאה "סטרעוו
 ,עסערּפ רעשילגנע רעד ןיא ןיײטשַאב לטעטש ןייז ןעק רע סָאװ ,טקַאפ
 ,רעוט-"סטרעװרָאפ, ענעי ייב שזיטסערּפ ןייז ןביוהעג רעמ ךָאנ טָאה
 ,טָאלב רעייז ןופ רעטעד ןקיצנייא םעד ןעזעג םיא ןיא ןבָאה סָאװ

 ןופ רָאטקַאדער סלַא ןרָאװעג טכַארבעג קירוצ ,1902 ןיא ,רע זיא
 ןעגנונעפָאה יד ןקיטכערַאב ןעק רע זַא ,ןזיװַאב טָאה ןוא ?סטרעוװרָאפ ;
 ןופ האנק עכעלדיימרַאפמוא יד .רעוט-?סטרעוװרָאפ , עשיטקַארּפ יד ןופ
 יד "סטרעװרָאפ, ןטימ טבעלעגרעביא ןבָאה סָאװ ,רעביירש לָאצ ַא
 רע יצ טייקרעכיזמוא ענעגייא ןייז ןוא ,טייז ןייא ןופ ,ןרָאי עטסרעווש
 ערעירַאק עשירעלעטשטפירש ַא ןטיײברַאפ טימ רעלעפ ןייק טינ טײגַאב
 ןבָאה ,טייז רעטייווצ רעד ןופ ,ײרָאטקַאדער רעשידיי ףיוא שילגנע ףיוא
 רָאנ ,?סטרעװרָאפ , ןטימ ןענַאהַאק ןֹופ גנודייש ַא ןעוועג םרוג רעדיוו
 -רָאפ, ןופ רָאטקַאדער סלַא ןעמוקעגקירוצ ,1903 ןיא ,זיא רע ןעוו
 -רעמ יד ,םידדצ עדייב ןופ ןשינעלקנעווק עֶּלֶא רעבירָאפ ןענייז ,"סטרעוו
 טעװ ןענַאהַאק ןָא זַא ,רעכיז ןעוועג ןענייז גנוטייצ רעד םורַא רעוט עטס
 תעב :גנאגרעטנוא וצ רשפא ,טיונ וצ טּפשמרַאפ ןביילב גנוטייצ רעייז
 ןייז יינ סָאד ףיוא ןביוהוצנָא ןסָאלשטנַא ןעוועג ןיוש זיא ןיילַא ןַאהַאק
 ףיוא טכיזסיוא ןַא טימ ,טַאלב שידיי ַא ןופ רָאטקַאדער סלַא ערעירַאק
 יוװ ,ןזָאלעגרעביא רע טָאה קיטסילעװָאנ עשילגנע ןייז .ןגלָאפרעד עסיורג
 ,סערעטניאדוורעזער ןקיטייז ַא
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 -רָאפ , ןופ ןכַאמ וצ סולשַאב םוצ ןעמוקעג ןַאהַאק זיא לָאמ ןייא ןוא

 רעד רַאפ טעברַא רעד ןיא רע טָאה ,טפעשעג קידנעייג-טוג ַא "סטרעוו

 "רעד עלַא ןיא ןענופעג טָאה רע סָאװ ץלַא טעמכ ןָאטעגנײרַא גנוטייצ

 טנעקעג רָאנ טָאה'מ סָאװ ,עסערּפ רענַאקירעמַא רעד ןופ ןטּפעצער-גלַאפ

 "טנערַאפ ןביוהעגנָא ףכית עקַאט טָאה רע .רענעייל עשידיי יד ןבעגנייא

 ַא טימ ןזיירק-?סטרעוורָאפ, יד ןיא רעקיטירק ענייז ןופ תונעט עלַא ןרעפ

 טינ זיא ךאז ןייקש :ןזיירק רענַאקירעמַא-שירחוס ןופ קוסּפ ןרעלוּפָאּפ

 ןיא דלַאב ךיוא טָאה רע .,*1 ןיילַא גלָאפרעד רעד יוװ ,ךיירגלָאפרעד ױזַא

 זַא ,ללכ םייב ןטלַאהעג ךיז טָאה רע טנעָאנ יװ ןזיֹװַאב קיטקַארּפ רעד

 ,םייבר עלַא ןופ ןענרעלּפָא סעּפע ךיז ףרַאד'מ

 ןגעוו יד ןדיימוצסיוא טכַאמעגּפָא ךיז ייב רע טָאה ץלַא רַאפ רעירפ

 ןופ רשיה-לכש ןרַאפ ץרא-ךרד טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןטסילַאנרושז ענעי ןופ

 עכיירגלָאפרעד עלַא ןופ ןדָאטעמ יד ןגיוצעגרָאפ טָאה רע .םלוע רעייז

 זַא ,הרעשה רעד ייב ךיז ןטלַאהעג דימת ןבָאה סָאװ ,ןטסילַאנָאיצַאזנעס

 ַא טימ ןשטנעמ ןופ טײטשַאב קלָאפ ןופ טייהרעמ עקידנגעוורעביא יד

 "ַאכ רעד .ןורכז לקערב ַא ןָא טעמכ ,ןסיוו ןּפַאנק רָאג ַא ,לכש ןשרעדניק

 טָאה ןַאהַאק זיב "סטרעוװרָאפ,, ןופ עיצקַאדער רעד ןיא דנַאטשוצ רעשיטָא

 ןזָאלוצקעװַא טייקכעלגעמ יד ןבעגעג םיא טָאה ,גנוטייצ יד ןעמונעגרעביא

 סעיצידַארט עקידרעירפ יד רַאפ שינעעזנייא ןָא ,םיכרד ענייז ףיוא ךיז

 סָאװ ,רעטעברַאטימ ןיא לגנַאמ רעד ןוא טײקמירָא יד רָאנ ,טַאלב ןופ

 .טרעטשעג לסיבַא םיא טָאה ,ןַאּפש ןייז ןיא ןייג ףכית לָאז

 רעקינייוװ-רעמ זיא סע זיב ,ןעמונעג טינ גנַאל טָאה ןגעווטסעדנופ

 רענַאקירעמַא ןופ שימעג ַא ןעוועג זיא סָאװ ,געוו סנַאהַאק ןרָאװעג רָאלק

 ןופ רָאנ ,רדח סעסנעפעטס ןלָאקניל ןופ טינ עקַאט ,םזילַאנרושז-גלָאפרעד

 "עג דימת זיא דנוק רעד :ללכ רעד  .עלוש טסריוה-ןייבסירב רעד

 ןופ ןקעווצ יד רַאפ ןרָאװעג טריציפידָאמ עלוש רעדיטָא ןופ זיא "טכער

 "ניא רעד טינ ,טכערעג זיא דנוק-ךומה רעד רָאנ זַא ,גלָאפרעד-סגנוטייצ

 -ַאבמוא ןַא ןענייז ייז תמחמ ,רענעייל רערעטסנרע רעדָא רערעטנעגילעט

 | ,טייהרעדנימ עקידנטייד

 טצונַאב ךיז רעירפ ײלַאּפ ןַאהָאי ןיוש טָאה םזילַאנרושז ןשידיי ןיא

 "ַאט רעייז םגה ,רעטרעביושעצ רעדיטָא רָאנ .טּפעצער ןקיזָאד םעד טימ

 טימ טקַאטנָאק ןייז ןרילרַאפ ןביוהעגנָא טָאה ,טסילַאנרושז רעלופטנַאל

 "יא רעקיזיר רערעיינ רעד ןופ רענעייל עשידיי עסַאמ רעטרעדנעעג רעד

 "ידיי יד זַא ,רעכיז ןעוועג ןרָאי עטצעל ענייז זיב זיא ײלַאּפ .עיצַארגימ

 "טַא רעד ןיא ןצנַאגניא קיטסייג ךָאנ טקעטש עקירעמַא ןיא עסַאמ עש

 טסַאה סָאװ ,טייקמורפ רעקידלטעטשניילק רעוויאַאנ רעד ןופ ערעפסָאמ

 ןוא "ןטסילעצָאצ/ עשיסרוקיּפַא טימ תוכייש עטסדנימ ַא טָאה סָאװ ץלַא

 טָאה רע ."סעינוי; ןייק ןגָארטרַאפ טינ טושּפ ןעק ןוא ,"ןטסיכרַאנַא,

 ענעסעזעג-טלַא יד ןופ עיצַאזירַאטעלָארּפ יד זַא ,ןעזוצנייא ןזיװַאב טינ

 -עגסיוא ייז טָאה ,גנוגעװַאב "רעטעברַא רעד וצ טרעטנענרעד ייז טָאה
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 "יא ערעיינ יד תעב ,ץראיךרד טימ ןלַאקידַאר וצ ןעיצַאב וצ ךיז טנרעל

 "עצ קרַאטש ןעמוקעג תומוקמ עשימייה ערעייז ןופ ןיוש ןענייז ןטנַארגימ

 יַאקידַארילַאנָאיצַאנ ןוא ןעײטרַאּפ ערענָאיצולָאװער ןופ עטרידנאגאּפָארּפ

 "גייא עיינ יד רעדייא ,קעװַא טלעוו רעד ןופ זיא ײלַאּפ .,ןעגנוגעווַאב על-

 "עמַא ןיא ץוביק ןשיטנַארגימיא-שידיי םעד טריזירָאיַאמ ןבָאה רערעדנַאוו

 רעדעוװוטנע ןעמוקעגסיוא םיא טלָאװ ,רעגנעל טבעלעג רע טלָאװ .עקיר

 ירָאפ; רעד יו ,ןעזוצוצ רעדָא ,ןעגנומיטש עיינ יד וצ ךיז ןסַאּפוצוצ

 עיציזָאּפ יד טמענרַאפ ןוא *טַאלבעגַאט ,, ןייז רעבירַא טגייטש "סטרעוו

 ,ןדיי ייב גנוטייצ רעטסערג רעד ןופ

 רָאטקַאדער ןוא רעביירש סלַא קילדנעצ-רָאי ןטשרע ןייז ןיא ביוא

 טָאה סָאװ ,דמלמ-יקדרד ַא ןעוועג ןַאהַאק .בַא זיא עקירעמַא ןיא ןדיי ייב

 טימ ןרזחנייא שירעפלעהַאב ןלָאז ייז טגנַאלרַאפ רעטעברַאטימ ענייז ןופ

 "עג ןיוש 1903 ךָאנ ןופ דָאירעּפ ןיא רע טָאה ,"תורות/ ענייז רענעייל יד

 ןופ טנעגיריד ַא ךעלנייוועג זיא גנוטייצ ַא ןופ רָאטקַאדער ַא זַא ,טסואוו

 ןטימעגסיוא ךעלטכיזבַא רעבָא טָאה רע .רעטסעקרָא ןשיטסילַאנרושז ַא

 "1יא ןופ ןכיילג סנייז ןוא ןיקדָאג יוװ ןרָאטקַאדער ענױזַא ןופ ןצכעריפ יד

 "עינָאפמיס עשיטסילַאנרושז טרישזיריד ןבָאה סָאװ ,טינש ןשיטנעגילעט

 "סירב ןופ ןדָאטעמ יד ןעוועג ןצרַאה םוצ רעמ ןענייז םיא .ןרעטסעקרָא

 -ַאק ערעוװיטימירּפ יד ןופ טַאטש םעד טריפעג ןבָאה ייז .טסריוה-ןייב

 ערעייז ןיא סרעלדיפ עטשרע יד ןעוועג ךיוא ןענייז סָאװ ,סרעטסיײמלעּפ

 "אק עשירעלדיפ עטשרע ןופ קסע רעד וליפַא ,בגא ,זיא םיא .,סעילעּפַאק

 רעטעברַאטיט ענייז עלַא טָאה רע .רערעווש ןעמוקעגנָא יירעטסיימלעּפ

 ןעק'מ סָאװ ,םירמז-ילכ סעקילַאק עכלעזַא רַאפ ןטלַאהעג ןָא בייהנָא ןופ

 רע טָאה רַאפרעד .טנעמורטסניא זיא סע רעסָאװ ןעיורטנָא רוסא יז

 -עּפַאק רעד ןופ קױּפ ןסיורג ןפיוא וליפַא טליּפשעגרעטנוא ןילַא טפָא

 ןָא טרעמַאלקעג ךיז טָאה טנַאה עטייווצ יד תעב ,טנַאה ןייא טימ ,עיל

 -לעּפַאק ענייז ןבעג טזומעג טָאה רע ןכלעוו טימ ,לדיפ ןטשרע ןופ קימס

 ,ןטסילַאטנעמורטסניא עקירעביא ענייז וצ ןלַאנגיס עשירעטסיימ

 ןופ בַאטש-עיצקַאדער ַא ןלעטשוצפיונוצ ןעוועג זיא לַאעדיא סנַאהַאק

 סָאװ ,*סעיָאב-שזדעלַאק, ןופ ךעלגעמ רָאנ ביוא ,"סעיָאב רענַאקירעמַא;

 .טעברַא-סגנוטייצ רעד ןיא סעיצקורטסניא ענייז ןגלָאפסױא דנילב ןלָאז

 םעד ןסייוו *סעיָאב, רענַאקירעמַא ןעוו ,בַאטש ַאזַא ףיונוצ לעטש ייג רָאנ

 ייז ןוא ,שילגנע ףיוא עסערּפ רענַאקירעמַא רעקידתילכת רעמ וצ געוו

 ןושל ריא סָאװ ,הביבס ַא ןיא ןקעטש ןביילב וצ טינ קשח ןייק רָאג ןבָאה

 ,ןשטנעמ טימ ןטעברַא טזומעג רע טָאה ."סעיִאב; ענױזַא דמערפ רָאג זיא

 ןענייז ייז רעדייא ,ןטייהניואוועג עשרעביירש עסיוועג טַאהעג ןבָאה סָאװ

 םשיהנשמ קידנעטש טעמכ יז טָאה רע םגה ןוא .ןעמוקעגנָא םיא וצ

 יינ סָאד ףיוא שירעביירש ןזומ ייז זַא ,ןליפ דימת ןלָאז ייז ידכ ,ןעוועג

 ןייז ןיא ןעגנַאגעג טינ טרָאפ ייז ןענייז ,םערופ ןייז ןיא ןרעוו ןריובעג

 ןגױנּפָא ןָא ,ןַאּפש
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 "ער ןיא ןטעברַא וצ ןעמוקעגסיוא םיא זיא סע ןעוו ךָאנ טדער רעוו

 -ַאטוּפער ַא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,רעביירש עשיטסילַאיצָאס טימ עיצקַאד

 ןייק ןבָאה ,ליטס ןקיטרַאנגייא ןַא וליפַא טפָא ,טפַאשרעגלָאפכָאנ ַא ,עיצ

 סיורג טַאהעג טָאה ןַאהַאק .םידדצ עדייב רַאפ --- טלעפעג טינ תורצ

 ןייז ןיא ןטלַאהוצנָא םיא ןרעטש רעטעברַאטימ ענױזַא סָאװ ,שפנ-תמגע

 -עג ןיא ןעגנַאגרעד זיא רע ןכלעוו וצ ,"שעדיא םעניילּפ, םעד גנוטייצ

 ,ןדיי ןוא סענעדיי עטסטבערגרַאפ יד ןשיווצ ןדנוק-"סטרעוװרָאפ, ךָאנ געי

 -בלַאה רעטרעוו עטלּפירקרַאפ טרעדנוה עכעלטע ןופ שזַאגַאב-ךַארּפש טימ

 "יא טרעטיברַאפ ןעוועג ןענייז רעביירש יד תעב ;שילגנעייצח ,שידיי

 ןוא טעברַא רעייז רעביא טריפ סָאװ ,הקזח-די רעשירָאטקַאדער ןייז רעב

 ,"טנעה, ןופ בצמ םוצ ייז טריצודער
 עשידיי ןכערבנייא זיא סע ןעוו ןענעק וצ גנולפייווצרַאפ ןייז ןיא

 "רָאפ; ןרַאפ ףָאטש-עיצַאזנעס גונעג ןריצירבַאפ ןענעק ןלָאז ייז ,רעביירש

 ןזומ ןשטנעמ-עיצקַאדער ענייז זַא ,טריפעגנייא ןַאהַאק טָאה ,"סטרעוו

 .עסערּפ רעלעג רענַאקירעמַא רעד ןופ ףָאטש ןקיזָאד םעד ןעייקרעביא

 טינ שוח ןייק רע טָאה ,סײלַאּפ יו ,םזילַאנָאיצַאזנעס ןשידיי ןגייא ןא רַאפ

 עקירעמַא ןיא ןעניפעג וצ רעווש וצ ןעמוקעגנָא זיא ןילַא םיא .טַאהעג

 -קרַאמ ,ךעלסעג עשימייה יד ןופ טנעלַאװיװקע-ןסערעטניא םעד ןדיי ייב

 טינ רע טָאה רעטעברַאטימ עכעלשידיי רעמ ענייז ,ןפיוה-לוש ןוא לדנַאה

 -עגייא רעד ןיא ףָאטש ןקיזָאד םעד ןכוזּפָא ןיײלַא ןלָאז ייז זַא ,טורטעג

 רָאנ ןעוועג ךָאד זיא ףוסילכ-ףוס .הביבס רעשיטנַארגימיא-שידיי רענ

 ןכַאמ עילַאק עקַאט טּפָא ןוא --- ןסַאּפוצ טנעקעג טָאה סָאװ ,ןיביל ןייא

 עשימייה יד ןעגניזַאב ןוא ןקרעמַאב וצ טנַאלַאט םענעריובעגנייא ןייז

 -קורטסניא עשירָאטקַאדער סנַאהַאק ןופ ייברעד קידנכײװּפָא טינ --- ,טיונ

 -לָאװ יד ןופ ןטינשסיוא קַאּפ ןסיורג ןייז וצ ,ןַאהַאק ןיוש טָאה .סעיצ

 ןייז דימת טַאהעג ךיוא ,ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ רענַאקירעמַא עטסלעוו

 יד ןופ טּפעשעג ,סעמעט עטנכיײצעגנָא ןופ רעטסייר ןכעלּפעשסיואמוא

 -שזַאטרָאּפער ענייז זיולב טינ ןעגנָאהעגנָא טָאה רע סָאװ ,ןלַאװק עקיבלעז

 סָאװ ,סרעסַאפרַאפױענַאמָאר ןוא רעלייצרעד ליפ ךיוא רָאנ ,רעטעברַא

 .ןעגנולעטשַאב ענייז ןריפסיוא טזומעג ןבָאה
 ןשיטסילַאנרושז-לענָאיצַאזנעס ןופ ןכײװעצּפָא טינ ןבערטש ןייז ןיא

 -עדָאה ןבױהעגנָא ךיג ?סטרעװרָאּפ, רעד םיא ייב טָאה ,ךַאילש-גלָאפרעד

 "רעלַא טימ :;ןענַאמָאר-דנוש עטסקידלציק יד טימ ךיוא רענעייל יד ןעוו

 ײַאק רענעבירשעג; ןעמָאנ םעד רעטנוא ,טפַאשנסיוװ ףיוא סעידָארַאּפ ייל

 יד ןיא ,"רעצרעה עטבילרַאפ וצ תוצע) יד ןופ טרָא ןפיוא ןוא ; "שזדעל

 'רעד ייב "רעדרָאב ןוא סעסימ , ןופ דָאירעּפ רעד טָאה ,ןעגנוטייצ-טסריוה

 'םעד ןריפוצנייא ןענַאהַאק טגָאזעגרעטנוא טיײקמירָא רעשיטנַארגימיא

 2 ."ףירב לטניב, ןרַאגלואוו-ךעלשּפיה .ןוא ןוויאַאנ-רעקיניײיװ

 ןופ עיסימ יד זיולב טינ ןזָאלעגרעביא ןַאהַאק טָאה ןיילַא ךיז רַאפ

 .(לכיטיזָאנ) ?עשטעקנעה, ַא טימ ךיז ןײגַאב וצ יװ רענעייל יד ןענרעל
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 געמ'מ , --- יװ ,הלאש עברַאה ַאזַא לקיטרַא-טייל ַא ןיא ןענעקסּפ וצ רָאנ
 ךעלדיינק ןסע ןיוש ןגעמ ןטיסלַאיצָאס וליפַא ;טסייה סָאד "! ןיוש
 ןוא ןרָאי ףיוא ,טריזילָאּפָאנָאמ ךיוא טָאה רע ,חטּפ םוא ךעלזמערכ ןוא
 רַאפ רעדנעטש םעד טימ ,"סטרעװרָאפ, ןיא קיטירקירעטַאעט יד ,ןרָאי
 ,רוטַארעטיל רעביא תושרד

 ןרָאי ליפ טָאה רעטעברַאטימ ערעדנַא עלַא רַאפ זַא ,ךיז טיײטשרַאפ
 ,לקיטרַא ןַא רַאפ ןטלַאּפש ייווצ יו רעמ טינ ןופ סָאמ-םודס א ןטלָאגעג
 עכעלטע ןענעיײל וצ טינ חוכ ןייק טָאה ,ךעבענ ,רענעייל רעד תמחמ
 רעבָא טגעלפ אפוג רָאטקַאדער רעד .לָאמ ַא טימ רעמ תורוש קילדנעצ
 טָאה רע סָאװ ןינע ןדעי רעביא רעטרעוו ענייז ?ןעװעטרָאװקעצ, דימת

 ןוא םיתבש לָאצ ַא ףיוא םיכשמה טימ ,ןטלַאּפש ליפ ליפ ףיוא ,טרירַאב
 וצ יירפ ןעוועג ךיוא ןיילַא רָאטקַאדער רעד זיא ױזַא דָארג .סקיטנוז
 ןעּפ רעד רעטנוא ןעמוקעג רָאנ םיא ןענייז סע רעטרעוװ ערעסָאװ ןצונ

 "עג טלכיורטשעג זיא סָאװ ,רעטעברַאטימ ַא ףיוא תעב ,גנוצ ןפיוא רעדָא
 ,"העיסנ; ,"העינמ, יװ רעטרעוװ ערעווש ענױזַא ןצונַאב טימ ןערָאװ
 ןַאהַאק טגעלפ ,קורדסיוא םענרעדָאמ ןטסרעלוּפָאּפ זיא סע ןכלעוו רעדָא
 ןיא עקַאט רעטרעוו עקיזָאד יד ייב לָאז סָאװ ,רעשטייטרַאפ ַא ןצעזנָא
 ,"שעדיא םעניילּפ , ףיוא ןשטייט יד ןלעטשניײרַא לקיטרַא ןופ טסקעט

 תוניבמ-רוטַארעטיל ןוא סעיזנעצער-רעטַאעט זַא ,ךיז טייטשרַאפ
 טסריוה יו ױזַא .םיא וצ ןרעהעג ,ףירגַאב סנַאהַאק טיול ,טזומעג ןבָאה
 ,םינינעידנַאל עטסקיטכיװ יד רעביא טרָאװ ןייז ןגָאז ןיילַא טזומעג טָאה
 רעד ןיא טָאה ױזַא ,טפירשרעטנוא רענעגייא ןייז טימ ןעלקיטרַא-טייל ןיא
 רעדנַא ןייק ןטליג טרָאטעג טינ "סטרעוװרָאפ, םייב הביבס רעשידיי
 -רַאפ ,טגעמעג טָאה ןַאהַאק ,ןיילַא רָאטקַאדער םעד ץוח ַא ןורהא-קסוּפ
 "עלַא ןוא ץלַא רעביא תוניבמ ןוא ןעגנוניימ ענייז ןגָאזסױרַא ,ךיז טייטש
 רעדָא ,גנוניימ רעדנַא ןַא ןבָאה וצ טגַאװעג טָאה רעצימיא ןעוו רָאנ .ןעמ
 עשרעביירש ענייז יצ ,תוניבמ סנַאהַאק ןריקיטירק ךיז ןגעוורעד וצ רָאג
 רערעלוּפָאּפ סקירעביאזטינ ַא ןעוועג זיא סרוקיּפַא רעד ביוא זיא ,ןרעינַאמ
 א ןעוועג רעדיוו רע זיא ; ןגייווש-טיוט טזומעג םיא ןעמ טָאה ,שטנעמ
 -סגנוגלָאפרַאפ ַא טימ --- ןלָאצַאב טזומעג םיא ןעמ טָאה ,טײהטמירַאב
 ,עינַאּפמָאק

 ןריפ וצ ןעמוקעגסיוא זיא ןענַאהַאק .בַא סָאװ ,ןופרעד ןעזעגּפָא רָאנ
 ןופ בייהנָא ןופ טעמכ סעילַאטַאב עלעדייא סקירעביא-טינ ןוא ערעווש
 עקַאט רשפא ןוא ;"סטרעװרָאפ , ןיא ערעירַאק רעשירָאטקַאדער ןייז
 ןטלַאהעג טנעה ענייז ןיא גנוטייצ יד טָאה --- ,ןפמַאק עקיזָאד יד בילוצ

 ןיא ,טױט סיײלַאּפ ,טכַאמ ןיא ןוא עיצַאלוקריצ ןיא ןגייטש ןייא ןיא
 -ַאּפ סָאװ רַאפרעד ,דלעפ ןעיירפ ַא ןזָאלעגרעביא ןענַאהַאק טָאה ,7
 םעד טליּפשרַאפ רעמ ץלַא ןבָאה ?טַאלבעגַאט , ןיא רעגלָאפכָאנ סייל
 זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ברע ,"סטרעוװרַאפ , םוצ רענעייל-ןומה:
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 יד .טנזיוט 100 רעבירַא טייוו ןעוועג ?סטרעוורָאפ ,, ןופ עיצַאלוקריצ יד

 ,גנַאג ןלופ ןיא ןעוועג זיא *טַאלבעגַאט , ןופ הדירי

 "םטרעװרָאּפ, םורַא ןפמַאק-בײהנָא םנַאהַאק .בא 1

 -ער-*סטרעוורָאפ, סלַא ערעירַאק ןייז ןופ רָאי ייווצ עטשרע יד ןיא

 "רעד עסיורג עטשרע ענייז ןופ םעט םעד טכוזרַאפ ןַאהַאק טָאה ,רָאטקָאד

 רעד ןיא ךיוא רעבָא טָאה רע .רענעייל ןסַאמ עקידנסקַאװ יד ייב ןגלָאפ

 "יירש רעד טימ ןפמַאק עכעלנעזרעּפ ערעווש ןריפ טזומעג טייצ רעקיבלעז

 ,"ןָאשײאיסָאסַא-סטרעוורָאפ, רעד םורַא ןוא ןיא ץנעגילעטניא רעשרעב

 ,ןבעגעגסױרַא גנוטייצ יד טָאה סָאװ ,טפַאשלעזעג עשיטסילַאיצָאס יד

 עיינ ענייז טימ ןעמונעגסיוא קרַאטש רע טָאה םלוע-רענעייל םייב

 -סידנוב ןסַָאמ ןופ עיצַארגימיא עיינ יד ךיוא .,גנוטייצ רעד ןיא ןריפנייא

 ןגעוו תושעמ יד טנעיילעג קשח טימ טָאה טייל עגנוי עטכיוהעגנָא-שיט

 ץייר םעד ןגעוװ ,*לַאטרַאװק ןופ ןעכדעמ עשידיי, יד ןופ ןטייקנייש יד

 "יא םיבוט-םוי ןוא םיתבש יד ןיא ןריצַאּפש סָאװ ,ןעיורפ עשידיי יד ןופ

 -כַאװש;/ רעייז טימ טמעשעגרעטנוא ךיז ןבָאה ייזי .טירטס דנערג רעב

 שימייה ןופ ,רשכ טינ סעּפע ןעוועג ןגיוא ערעייז ןיא זיא סָאװ ,"טייק

 יז טימ ןסָאלשעג ךיג טָאה ןַאהַאק רעבָא ,טקנוּפדנַאטש ןשיטסילַאיצָאס

 -ַאּפ עתמא, קירבור ַא טנפעעג יז רַאפ טָאה רע ."ןדירפ-גרוב; ןימ ַא

 יוזַא ןופ תושעמ עטקישעגוצ יד טקורדעג טָאה רע ןכלעוו ןיא ,?ןעגנוריס

 ןיא ןָאטעגפיוא ןבָאה ייז סָאװ ,םיריידנואוו יד ןגעוו ןטסידנוב ?ענירג; ענ

 -ָאיּפש ,ןרַאדנַאשז ,ןטנַאיצילָאּפ עקידלטעטשניילק ןגעק םייה רעטלַא רעד

 *סצינַארבָאס, ערעייז טימ ןטלַאהַאבסיוא ךיז ןגעלפ ייז ןעמעוו ןופ ,ןענ

 .ןריטרַאװק "?עוװיטַאריּפסנָאק , ןיא ןוא ךעלדלעוו יד ןיא (ןעגנולמַאזרַאּפ)

 ײַאמ , רעשידנוב רענעמוקעגרעבירַא-שירפ ַא ואוו ,קירבור עקיזָאד יד

 יד טימ ןוא טייקשידלעה רעד טימ ןענייפסיוא ךיז טנעקעג טָאה *קיווָאס

 "ןגָאלשּפָא , םייב ןזיוװעגסױרַא ןבָאה םירבח ענייז ןוא רע סָאװ ,ןלַאפנייא

 ןוא ךעלטעטש ערעייז ןופ םיתרשמ עשירַאצ יד ןעווערטיכרעביא ןוא

 םירבח רעטנזיוט ערעייז טימ "רעביירש; רעטרעדנוה יד ייב טָאה ,טעטש

 -ַאיצָאס עװַאברַאקס סָאװ ,םעד ףיוא ןעוועג רּפכמ ןיוש טײלסדנַאל ןוא

 "גײרַא זיא'מ ןעוו .גנוטייצ רעייז ןיא סיוא טלעפ עדנאגאּפָארּפ עשיטסילי

 יייצ רעשידיי רעד ןופ ץכעריפ יד ןקידיײיטרַאפ םייב םעלק ַא ןיא ןלַאפעג

 -סױרַא וליפַא ןעמ טָאה ,םייה רעד ןופ רבח *ןטמורפרַאפ; ַא ןגעק גנוט

 "יידיי רענַאקירעמַא יד ןופ "טײקנענַאטשעגּפָא; יד ץורית סלַא טלעטשעג

 ןוא ןגנירג ריא טימ גנוטייצ יד ןעמעוו ,ןשטנעמ-ןומה ןוא רעטעברַא עש

 ,גנוגעװַאב רעד וצ ןעיצוצ ךיז טסיילפ טלַאהניא ןרעלוּפָאּפ

 ןטולָאסבַא ןייז ןטלַאהוצנָא ןעמוקעגסיוא ןענַאהַאק זיא רערעווש ליפ

 -נוא ,ןרָאי עטשרע יד ןיא עיצקַאדער-*סטרעוורָאפ,; רעד רעביא לָארטנָאק
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 -ילעטניא ןוא רענדער ,רעביירשדןגעלָאק ןופ קיטירק רערעטיב רעד רעט
 רעטשרע רעד ןיא .אפוג זיירק-"סטרעוורָאפ , ןגנע ןיא רעוט ערעטנעג
 ,טימרעד גנוטייצ יד ןריפרעביא ןיא ןרָאװעג טקידלושַאב רע זיא עיניל
 סָאװ ,ןעלקיטרַא-עדנאגאּפָארּפ עשיטסילַאיצָאס ןקורד וצ טָאטשנָא סָאװ
 טָאטשנָא ןוא ,ןעגנוריסַאּפ עקידנפיול יד רענעייל יד רַאפ ןטכױלַאב
 -עפ ענייפ טימ רענעייל-ןומה ןופ קַאמשעג םעד ןרעסעבוצסיוא ןוואורּפ
 -יא ?סטרעװרָאפ ,, רעד םיא ייב זיא ,רעדיל ןוא ןעגנולייצרעד ,ןענַאטעיל
 ןכַאז עשירעלייוורַאפ עטסוּפ ײלרעלַא ןוא סעיצַאזנעס טימ טליפרעב
 יז טינ רעבָא ,רענעייל עטכערגרַאפ יד ייב ןעמענסיוא רשפא ןענעק סָאװ
 יז טינ ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ ןליצ יד ןעניד
 .סרעסעב סעּפע וצ רענעייל יד ןעניואוועגוצוצ לגוסמ ןענייז

 -רָאפ, רעד ןיא רעגנעהנָא ענייז טימ ןענַאהַאק ןופ תונעט יד
 ןעק ףָאטש ןרעלוּפָאּפ טימ רָאנ זַא ,ןעוועג ןענייז גנוטלַאװרַאֿפ-"סטרעוו
 -טָא ןפרָאװעגּפָא ןבָאה רעקיטירק יד .םלוע ןטיירב םייב ןעמענסיוא ןעמ
 -רעטעברַא עשיטסילַאיצָאס יד זַא ,גנודנעוונייא רעד טימ םיצורית יד
 -נָא ןוא טלעטשעגפיוא סינעּפ עטצעל ערעייז טימ ןבָאה סָאװ ,םינצבק
 "ילעטניא עשרעביירש יד ;רעקקירוצ סנַאהַאק זיב גנוטייצ יד ןטלַאהעג
 "רָאפ, ןטימ ןייגנָא םייב תונברק עסיורג טּכַארבעג טָאה סָאװ ,ץנעג
 ןייז טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה ןַאהַאק ןעוו ,ןטייצ עטסגרע יד ןיא "סטרעוו
 ןבָאה ,עסערּפ רעשילגנע-ךעלרעגריב רעד ןיא ערעירַאק רעשרעביירש |

 -רעטעברַא עשיטסילַאיצָאס ַא ןפַאש וצ ידכ ,ימ ליפיוזַא טגײלעגקעװַא
 ! טַאלב גלָאפרעד ַא םתס טינ ,גנוטייצ

 ןבָאה קיטירק רעלעיּפיצנירּפ רעד-טָא רעטניה זַא ,ךיז טײטשרַאפ
 סנַאהַאק ןופ ליפ זיא סע .ןוויטָאמ עכעלנעזרעּפ ןייק טלעפעג טינ ךיוא
 ,ןענַאטשעגנָא טינ טושּפ ץנעגילעטניא-"סטרעוורָאפ , רעד ןופ ןטנענָאּפָא
 גנוטייצ יד טָאה רעביירש ןוא ןרָאטקַאדער יד ןעוועג ןענייז יז ןעוו סָאװ
 ןזומ ןגעלפ םירבח-רעטעברַא עטסמירָא ערעייז ןוא טססוגעג שממ טפָא
 -ייו ערעייז ןופ ךעלגניר-ןישודק יד ,סרעגייז עמירָא ערעייז ןבעגקעווַא
 "רעד וצ ,טלעג:טייצלָאמ ןופ סרעלָאד עטרָאּפשעגּפָא עטצעל יד ,רעב
 טָאלב סָאד טילב ןענַאהַאק ייב תעב ,ןבעל םייב *"סטרעוורָאפ, םעד ןטלַאה
 גנומיטש ַאזַא ןופ טשרעהַאב .גלָאפרעד וצ גלָאפרעד ןופ טגייטש ןוא
 "נוא ענייז טימ ןענַאהַאק ןופ גָאזוצ םעד ןעמעננָא טנעקעג טינ ייז ןבָאה
 ,טסעפ שימָאנָאקע ןרעוו טעװ גנוטייצ רעייז ןעוו טשרע זַא ,רעציטשרעט
 ךיוא טרָא גונעג ןבָאה טעװ ןוא גָאט עלַא ןטייז רעמ ןקורד ןענעק יז טעוו
 רעקיטירק יד ןבָאה רעקינייװ ךָאנ .עיצַאטיגַא ןוא עדנאגאּפָארּפ רַאפ
 -ַאטיגַא סנּפָארט ןָאטנײרַא ךרוד ןיוש זַא ,הנעט יד ןענעקרענָא טנעקעג
 ןסַאמ טסולפניײאַאב ןוא יז טכיירג גנוטייצ רערעלוּפָאּפ רעד ןיא עיצ
 טביילב ?םזילַאיצָאס-ולוכ, ןופ טַאלב ַא תעב ,םזילַאיצָאס ןרַאפ רענעייל
 םלוע רענײמעגלַא רעד תמחמ ,רענעייל עשיטסילַאיצָאס רַאפ "דוס ַא;
 עטסרעמ סנַאהַאק זיא סע .ןרירוצ טינ וליפַא טַאלב ַאזַא וצ ךיז ליוו
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 ףיוא ןעגניװצפיורַא ןוא ,םיא ןעמַאצ וצ ןבעל ןיא ןעגנַאגעג שממ רענגעק

 עשיטסילַאנרושז עקידרעירפ יד לָאז סָאװ ,לעטשנייא-תופתוש ַא םיא

 -סערּפ םעד םיא טימ ןלייט וצ טייקכעלגעמ ַא ןבעג רעריפ-"סטרעוורָאפ,

 "ייז ענייז רעגנעהנָא יד טימ ןַאהַאק .גלָאפרעד "סטרעוװרָאפ, ןופ שזיט

 סָאװ ,רעריפ ןוא רעביירש ןגעלָאק זַא ,טרַאּפשעגניײא ןעוועג רעבָא ןענ

 ןפיוא ןריפפירַא טנעקעג טינ גנוטייצ יד ןצכעריפ ערעייז טימ ןבָאה

 סיפ יד רַאפ ןרעטנָאלּפ טינ ךיז ןוא ןרעטש טינ ןלָאז ,עפש ןופ ךַאילש

 -יטסילַאיצָאס יד ךיוא ןענייז ןכיגניא .,טעברַא ןייז ייב רָאטקַאדער םעד

 רעד טימ ןרָאװעג טקעמשעגנָא עיצַארגימיא רעשידיי רעד ןופ ןזיירק עש

 -צענערגַאבמוא יד ןיא ןגלָאפרעד עלעירעטַאמ ךָאנ שינעגָאי ןופ גנומיטש

 רעד ןיא טייהרעמ יד ןיוש טָאה .םייה רעיינ רעד ןופ ןטייקכעלגעמ עט

 ייב ןטלַאהעג ךיז תוחוכ עלַא טימ "סטרעוװרָאפ; ןופ טפַאשלעזעגינַאלרַאפ
 -עג טינ סנַאש ןטסדנימ ןייק ןיוש ןבָאה רענגעק ענייז .סעלָאּפ סנַאהַאק
 ,םיא ןקיטײזַאב וצ טַאה

 סָאד סָאװ ,טקַאפ רעד זיא גנואיצַאב רעקיזָאד רעד זיא עװַאקישט
 תונורסח עלַא טקרעמַאב ןכיגניא טָאה ןַאהַאק רעביירש ןופ גיוא עפרַאש
 -ַאק ,בַא .הביבס רענַאקירעמַא-שידיי רעד ןיא "רעגעי-גלָאפרעד; ּפיט ןופ
 רעד ."קינטיירילָא :ןבעגעג ןעמָאנ ַא ּפיט םעד-טָא טָאה ןיײלַא ןַאק
 "ױזַא עלַא ןופ תוהמ םעד ןפָארטעגוצ ךעלטנירג ױזַא טָאה ןעמָאנ רעקיזָאד
 ןוא םיקסע ערעייז עלַא ןיא ןענייז סָאװ ,עקירעמַא ץנַאג רעביא טייל ענ
 טָאה ןימרעט רעוויטקעלָאק רעד-טָא זַא ,"טיירלַא; --- ןעוועג סעיסעּפָארּפ
 ףיוא רָאנ .תורוד ייווצ ףיוא שידיי רענַאקירעמַא ןיא טלצרָאװעגנייא ךיז
 -עג רעד ןיא ןוא עסערּפ רעד ןיא רעפלעהטימ ענייז ףיוא ןוא ןיילַא ךיז
 -ייז ןייֵלַא ייז יו ,ןקרעמַאב וצ ןעוועג רעווש םיא זיא טײקכעלטּפַאשלעז
 ןזיירק עלערוטלוקילַאיצָאס יד ןיא "סעקינטײרילַא , עטכע יד ןרָאװעג ןענ
 .עקירעמַא ןיא עיצַארגימיא רעשידיי רעד ןופ

 םוצ גנַאג ?ןשיטסיסטרעװרָאפ , םעד ןופ רָאי רָאּפ עטשרע יד ןיא
 טימ טלעטשעגרָאפ ןלַאפנָא עטסיװ יד רעבָא ןבָאה "םזיקינטיײרילַא;
 -נוא ענייז טימ ןענַאהַאק זַא ,"סטרעוװרָאפ , םורַא ןוא ןיא חוכ ַאזַא ךיז
 רעייז רַאפ ןפמעק וצ רעווש זיולב טינ ןעמוקעגסיוא זיא רעציטשרעט
 טָאה ןעמונעג .ןסימָארּפמָאק ייז טימ ןכַאמ וצ עקַאט רָאנ ,ךרד םעיינ
 ךיוא ןבעל ןזָאל וצ ןליוו-ןטוג ןופ ױזַא טינ טייקשירעבעגכָאנ יד-טָא ךיז
 -לופ טַאהעג טינ ךָאנ טָאה אפוג ןַאהַאק סָאװ םעד ןופ יװ ,רעלגױנּפָא יד
 ,עיצַאטנעירָא ןייז טעברַאעגסױא קידנעטש

 ןַא ןעגנערב ןייא ןיא ןטלַאהעג עיצַארגימיא יד טָאה ,לשמל ,ױזַא
 ןופ םייה רעטלַא רעד ןיא טקריװַאב ןעוועג זיא סָאװ ,םלוע ןוויטקַא
 ןופ ,,סע .עּפ .עּפ ןופ ,ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד ןופ ,"דנוב,
 יָאװ ַאיַאנדָארַאנ רעד ןופ םישרוי ?ערענָאיצולָאװער-שיטסילַאיצָאס, יד
 -נָא וליפַא ךיז ןבָאה סע .סעּפורג עשיטסיכרַאנַא ענעדיישרַאפ ןופ ,ַאיל
 ןטסילַאירָאטירעט ןוא ןטסינויצ עגנוי ייז ןשיווצ ןפרַאוװכרוד ןביוהעג
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 ָאד ןבָאה רערעדנַאװרעביא עיינ יד-טָא .,ןעגנוגיינ עשיטסילַאיצָאס טימ
 "ירב-סגנוניזעג ערעייז רַאפ עציטש ןפַאש וצ ךיז ןריזינַאגרָא ןביוהעגנָא
 יו ,הדמתה ַאזַא טימ טעמכ ,םייה רעטלַא רעד ןיא טײלסדנַאל ןוא רעד
 "נגעק ןוא ךעלעכלוש ןפַאשעג ָאד ןבָאה רערעדנַאװרעביא עקידרעירפ יד
 -יטש וצ ןטפַאשלעזעג עיינ יד-טָא ןופ ןעמעוו .ןענייארַאפ-ףליה עקיטייז
 "גרע ןַא ןרָאװעג זיא ,ןטייוו ןופ ךיז ןטלַאה וצ ייז ןופ ןעמעוו ןופ ,ןעצ
 סעפורג עיינ ענעדיישרַאפ יד תמחמ ,"סטרעװרָאפ, ןרַאפ עגַארּפ עטס
 יד ןגעק ענייא ןסיברַאפ שיאײטרַאּפ קידארומ ,רעטיב ןעוועג ןענייז
 .ערעדנַא

 -עג רעשידיי רעד ןופ ןעמוקעג ןענייז ןטסידנוב יד סָאװ ,םעד בילוצ
 טליפרעד ןַאהַאק טָאה ,ןלױּפ ןוא דנַאלסור-סייוו ,עטיל ןיא שינעטכיד
 "דנוב; רעד רעבָא זיא .ןייז ברקמ ייז ףרַאד *סטרעוװרָאפ, רעד זַא ,דלַאב
 רעטנוא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,םזילַאנָאיצַאנ ןשידיי ןיא טּפַאכעג ןעוועג
 ןַאהַאק .ןטסילַאיצָאס ערעטלע ?עדנכערּפש-שידיײ; עגיה עלַא ייב דשח
 -לַאנָאיצַאנ עשידיי זיא סע רעסָאװ ןגָארטרַאפ טנעקעג טינ טָאה ןיילַא
 -עגנָא ךיז טָאה סע ןעוו ,בגא ,חסונ ןשידנוב ןופ םַארגָארּפ עלערוטלוק
 ןענייז סָאװ ,ןעײטרַאּפ עשיסוד יד ןופ *ןטַאגעלעד,, ןופ הרדס יד ןביוה
 רַאפ עציטש-טלעג ןביילק ןוא רעקיטַאּפמיס ןריברעוו וצרעהַא ןעמוקעג
 ,שטיווערוג השמ ,גרעב ,רעמערק ןטסידנוב יד ןבָאה ,ןעײטרַאּפ ערעייז
 םייח טימ *ַאקשובַאב , יד יו ,ָאד ןעמענוצסיוא קרַאטש ױזַא ןזיוװַאב טינ
 -עטעּפש רעד) וועירוי טַארקָאמעדילַאיצָאס רעד וליפַא יצ ,ןיקסווָאלטישז
 ןיא גנוריגער-יקסנערעק רעד ןופ רָאדַאסַאבמַא ,(וװעיטַאמכאב סירָאב רעד
 .עקירעמַא

 גנודניברַאפ עטסטנעָאנ יד טּפינקרַאפ בײהנָא ןופ ןַאהַאק עקַאט טָאה
 טָאה רע ןוא ,ןעמוקעג זיא *ַאקשובַאב ,, יד ןעוו רָאנ ,ןטסידנוב יד טימ
 ןוא ריא ןגעוו ןעלקיטרַא עירעס רעגנַאל ַא טימ ןטײרּפשעצ טנעקעג ךיז
 זיא יז סָאװ רַאפרעד ,רעפרעד עשיסור יד ןיא ןעגנואוטפיוא עריא ןגעוו
 -נוז עצנַאג ןעגנערברַאפ שזַא טגעלפ יז זַא ,"קלָאפ ןיא ןײרַא ףיט , ױזַא
 -ייז ,ןייטשייב טנעקעג טינ ןויסנ םעד רע טָאה ,סעטרעיוּפ קידנזיול סקיט
 ַא ףיוא ןענואוועג םעד בילוצ ןבָאה *ןָאשײאיסָאסַא; רעד ןיא רענגעק ענ
 "וקעגרעטנוא רעבָא זיא .דצ רעייז רַאפ רעקיטַאּפמיס עשידנוב עלייוו
 טימ םזיסקרַאמ רעביא עיסוקסיד רעכעלטנפע ןַא ןיא לַאפכרוד ןייז ןעמ
 סיקסוװָאלטישז ןגעק טרעטיברַאפ ןענַאהַאק טָאה סָאװ ,ןיקסוװָאלטישז
 "נוב יד ייב הכרעמ ןייז טעװעטַארעג ףכית טָאה סָאד .,עיסימ רעצנַאג
 ,ןטסיד

 ןרעלימ ,ןעניסעיל ,ןיקסוועשטניוו "סטרעוורָאפ,, ןיא גנע קידנכַאמ
 -נצענערגַאב ; ןרָאטקַאדער ןוא רעביירש עקידרעירפ יד ןופ ערעדנַא ןוא
 וי עכַאװש יד רַאפ עיצַאטיגַא רַאפ גנוטייצ רעד ןיא טרָא םעד קיד
 "גניר-רעטעברַא, םעד רַאפ ךיוא יװ ,?ןטפַאשקרעוװעג , יד רַאפ ,סנָאינ
 -עצנָאק עסיוועג ןכַאמ ךיוא טזומעג ןַאהַאק טָאה ,ןרָאי בײהנָא ענייז ןיא
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 -כָאנ םייב זַא ,טריפעג ױזַא דימת רעבָא טָאה רע .רענגעק יד וצ סעיס
 ,ןליצ עשירָאטקַאדער ענייז ןעניד ףוסל גיױנּפָא ַאזַא לָאז וליפַא ןבעג

 לעפסיוא ןרעביא םיא וצ תונעט יד ןליטשוצנייא ידכ ,לשמל ,ױזַא
 "עג ךיז רע טָאה ,"סטרעוװרָאפ , ןיא עיצַאטיגַא רעשיטסילַאיצָאס ןופ
 סלַא ןעמיובנעגייפ ןימינב 1904 ןיא ןעמונעגניײרַא טָאה ןוא ןגיוב טזָאל
 עיירפ ַא טעמכ ןבעגעג ןעמיובנעגייפ רע טָאה ביײהנָא ןופ .רעטעברַאטימ
 ףליה סמיובנעגייפ טימ .,רָאי םענעי ןופ עינַאּפמָאק-לַאװ רעד ןיא טנַאה
 "וקעג ץונוצ זיא סָאװ ,למוט ַא ןריפוצנָא ןזיװַאב "סטרעוורָאּפ, רעד טָאה
 -רעבירַא-טשרע יד .םלוע "םענירג, ןשיװצ רענעייל ןריברעוו םייב ןעמ
 ןלַאפַאב טָאה סָאװ ,טַאלב ןופ שזַארוק רעד טרינָאּפמיא טָאה ענעמוקעג
 רָאדָאעט ,טנעדיזערּפ-סייװ ןוא טנעדיזערּפ רַאפ ןטַאדידנַאק-טּפױה יד
 -עג הָאנה קרַאטש תועמשמ טָאה ןיילַא ןַאהַאק .סקנעבריעפ ןוא טלעווזור
 "רָאפ, ןופ טרידנאגאּפָארּפעגנָא ,ןומח רעשידיי רענירג ַא ןעוו ,טַאה
 ."נַאק טנעדיזערּפ-סייװ ןופ ןעגנולמַאזרַאפ-ןסַאג טרעטשעצ טָאה ?סטרעוו
 -יפַא טָאה רע ,קרָאיזוינ ןופ טנגעג רעשידיי רעד ןיא סקנעבריעפ טַאדיד
 רעד ףיוא טכירַאב ןסיורג ַא טימ ןעמוקוצסױרַא ןעמיובנעגייפ ןזָאלעג ול
 -יורג קידנעיירש ַא רעטנוא טָאה סָאװ ,"סטרעוװרָאפ, ןופ טייז רעטשרע
 ןבָאה רעטעברַא עשידיי יד זַא ,החמש טימ ןדלָאמעג טפירשרעביוא רעס
 ! עקירעמַא ןופ ךלמל-ינש ןשיטסילַאטיּפַאק םעד ןבירטרַאפ

 ןעלקיטרַא ערעטסנרע ןוא רוטַארעטיל עטוג זַא ,הנעט רעד ףיוא
 רעד ןופ עציטש רעד טימ ,ןַאהַאק טָאה "סטרעװרָאפ , ןיא סיוא ןלעפ
 -יא רעייז ףיוא סָאװ ,טימרעד טרעפטנעעג גנוטלַאװרַאפ-"סטרעוװרָאפ,
 טסברַאה ןיא ןבעגסױרַא ןביוהעגנָא ןָאשיײאיסָאסַא יד טָאה עוויטַאיצינ
 "טסייג-טייצ, ןטימ ."טסייג-טייצ רעד , טפירשנכָאװ עסיורג ַא 5
 ןימ ַא ןפַאש :ןליצ ייווצ ןכיירגרעד טלָאװעג ךעלטנגייא ןַאהַאק טָאה
 ,"סטרעוורָאּפ,, ןופ רעביירש לָאצ ַא ןעיצּפָא לָאז סָאװ ,"רעטײלּפָא-ץילב;,
 גנוטייציגָאט רעד טימ ןָאט וצ ןרעו טרעטשעג רעקינייװ לָאז רע ידכ
 זַא ,רעקיטירק ענייז ןזייוורעד ייברעד עקַאט ןוא ;טלעפעג םיא סָאװ
 טפירשטייצ עשירַארעטיל ןוא עטסנרע ,ענייפ ַא ןפַאש וצ טמוק סע ןעוו
 -ייווצ רעקיזָאד רעד .ןטסעמרַאפ טינ םיא טימ רענייק ךיוא ךיז ןעק ---
 -נוציז יד ייב ןרָאװעג טלעטשעגסױרַא סנטיײצַאב זיא ,בגא ,וויטָאמ רעט
 ןייז לָאז ןיילַא ןַאהַאק .בַא זַא ,ןרעכיז וצ ידכ ,ןָאשיײאיסָאסַא רעד ןופ ןעג
 סיוא ךיז גוט ןיילַא רע רָאנ תמחמ ,"טסייג-טייצ, ןופ רָאטקַאדער רעד
 רעד ןופ ןעגנומענרעטנוא עשירעגעלרַאפ עלַא ןופ רָאטקַאדער רעד ןייז וצ
 .ןָאשיײאיסָאסַא

 ,"טסייג-טייצ, ןטימ ןעמונרַאפ טיירב ךיז ןַאהַאק טָאה בײהנָא ןופ
 ןטַארעטיל יד ץוח ַא .רוטַארעטיל רענייש ןופ טיבעג ןפיוא לעיצעּפס
 ןעגנולייצרעד ןקורד ןעמונעג ךיילג רע טָאה ,הביבס רענעגייא רעד ןופ
 -פיוא-יינ ערעדנַא ליפ ןוא גרעבמָאנ .ד .ה ,ןעזייר םהרבא ,שַא םולש ןופ
 אפוג ץרּפ .עשרַאװ ןיא זיירק סצרּפ .ל .י ןופ רעלעטשטפירש ענעמוקעג
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 "נָאּפסערָאק ןשיװצ .ןענָאטעילעפ עכעלטע טקישעגוצ ךיוא םיא טָאה

 ,גרעבנייטש הדוהי ןעוװועג זיא "טסייג-טייצ ,, ןיא דנַאלסור ןופ ןטנעד

 עשידיי סָאד טרעדלישעג ךעלרעדנואוו ןבָאה סע ווירב עגנַאל סנעמעוו

 ןוא עיצולָאװער רעשיסור רעטשרע רעד ןופ לעוװש ןפיוא ,ןטרָאד ןבעל

 ,םעד ךָאנ דלַאב

 סקרַאמ לרַאק ןצעזרעביא ןביוהוצנָא ןלַאפעגנייא ןענַאהַאק רעבָא זיא

 "שרע יד ךָאנ ףכית ,טָאה ךלימ בקעי .,"טסייג-טייצ; ןרַאפ *לַאטיּפַאק,

 ןַאהַאק זַא ,ןזיווַאב ,גנוצעזרעביא רעד ןופ ןרעטסומ עטקורדעגּפָא עט

 -ַאיצָאס ןכעלטפַאשנסיװ ןופ קרעוװרעטסיימ עשיסַאלק סָאד רעביא טריפ

 טריטיצ סטָאה ךלימ .,טעברַא ַאזַא ןָאט וצ ןפורַאב טינ זיא רע לייוו ,םזיל

 סנַאהַאק טימ ןכילגרַאפ ייז טָאה ,*לַאטיּפַאק;, ןופ ןעגנוצעזרעביא-טסקעט

 רָאלק טינ ןענייז ןענַאהַאק רַאפ זַא ,ןזיוורעד טָאה ןוא "ןעגנושטיײטרַאפ,

 "עג עגייז ןכַאמ וצ רָאלק ףיוא טגנערב טקרַאמ סָאװ ,ןליּפשייב יד וליפַא

 .קיטירק סכלימ ןופ ןקזוחּפָא טװאורּפעג טשרעוצ טָאה ןַאהַאק .ןעקנַאד

 גנושטייטרַאפ סנַאהַאק ןיא ןליפַא ,"לַאטיּפַאק; סעסקרַאמ יװ ױזַא רָאנ

 רעד טינ ןוא רענעייל עטעדליבעג-רעמ יד ןענעייל טנעקעג יוו-ייס ןבָאה

 רענעייל יד ייב זיא רע זַא ,ןעזנייא טזומעג רעצעזרעביא רעד טָאה ,ןומה

 .טלעטשענּפָא טעברַא ןייז טָאה ןוא ןלַאפעגכרוד

 *טסייג טייצ; רעד םגה זַא ,ןזיועגסױרַא ךיוא ךיז טָאה לייוורעד

 "גכָאװ רעד ןופ תוסנכה יד ןבָאה ,טפַאשרענעייל עשּפיה ַא ןגָארקעג טָאה

 "וה יד ןקעד ןענעק וצ זיא סע ןעוו ןטכיזסיוא ענייק ןזיוועג טינ טפירש

 "רושז ןטוג ַארַאפ סָאװ ןזיײװַאב וצ ידכ טכַאמעג טָאה ןַאהַאק סָאװ ,תואצ

 "סקרַאמ סלַא לַאפכרוד ןייז טימ םענייאניא ,סָאד .ןפַאש ןעק רע לַאנ

 "סיוא עדייב ףיוא ןבעג וצ גנוטכַא ימ רערעווש רעד טימ ןוא רעצעזרעביא

 ןגיואווַאב םיא טָאה ,*טסייג-טייצ; םעד טימ *סטרעוורָאפ ,, םעד ,סעבַאג

 ,טפַאשרָאטקַאדער *טסייג-טייצ/,, ןופ ןגָאזוצּפָא ךיז

 ,ש .,רד ןרָאװעג טלָאמעד ןענייז *טסייג-טייצ; ןופ ןרָאטקַאדער יד

 ,ךיז טייטשרַאפ ,ייז טָאה "ןָאשײאיסָאסַא; יד ןיגרוב ץרעה ןוא ןיקסעּפ

 "עג ייז ןעמ טָאה ךיוא .עיצקַאדער רעד ןיא טנַאה עיירפ ןייק ןבעגעג טינ

 סָאד זיא .רעטעברַאטימ רַאפ תואצוה יד ןיא ןריזימָאנָאקע ֹוצ ןעגנואווצ

 .רעקילײװגנַאל ןוא רעיורג ,רעמירָא שירַארעטיל ןרָאװעג טַאלבנכָאװ

 יד זיב ,טעברַא רעייז ןגיוצעג ןיגרוב ןוא ןיקסעּפ ןבָאה רָאי ןבלַאהטירד

 ןיא ?ןָאשײאיסָאסַא; יד ןגױוװַאב ןבָאה ?טסייג:-טייצ , ןופ ןטיציפעד

 .ןלעטשוצּפָא טפירשנכָאװ יד 8

 יד ןבָאה ,טפַאשלעזעג"גַאלרַאפ רעד ןיא ,ןטסינַאהַאק עקידרעּפָאה יד

 ןַאהַאק סָאװ זַא ,ןזײװַאב וצ טצונעגסיוא "טסייג-טייצ/,, ןטימ גנורַאפרעד

 .ןבָאה טינ םויק ןייק ןעק ,טינ טריטקַאדער ןיײילַא
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 ןידרָאג בקעי :ןינע רעד 2

 טנעקעג טינ ךעלטנגייא טלָאמעד ןענַאהַאק רענייק טָאה םצע ןיא

 "טייצ ,, ןופ לוע םעד ןפרָאװעגּפָארַא ךיז ןופ טָאה רע סָאװ ,ןעקנעדרַאפ
 עלעטימ ענייז ןיא ןעוועג זיא רע יו םַאזטעברַא ןוא שיגרענע .?"טסייג

 הדמתה ןוא טעּפמיא ןייז טימ ןשטנעמ ַא רַאפ וליפַא זיא ,ןרָאי רעקיצרעפ

 טימ ןעמונרַאפ גונעג ןעוועג זיא רע .,טסַאל ַאזַא ןגָארט וצ ליפוצ ןעוועג

 "ער ןייז ןכערבנייא טימ ,רעגייטש ןייז ףיוא *סטרעוורָאפ; םעד ןעיוב

 ייברעד .ןַאּפש ןייז ןיא יינ ױזַא ןעוועג ךָאנ זיא סָאװ ,בַאטש-עיצקַאד

  צכעלנעזרעּפ ערעטיב ןיא ןרעטנָאלּפרַאפ ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז רע טָאה

 | | ,ןפמַאק
 ןוא ןטספרַאש ,ןטסקיאייפ ןייז טימ ךוסכס רעטסכעלרעפעג רעד

 "ךיה םעד טכיירגרעד טָאה ,רעלימ יאול ,אתגולּפ"רב ןטסטרעטיברַאפ

 ַא ןבעגסױרַא ןביוהעגנָא טָאה רעלימ ןעוו ,1905 ןופ טסברַאה ןיא טקנוּפ

 רעד .?סטרעוורָאפ, ןטימ ןוא ןענַאהַאק טימ ןרירוקנָאק וצ טָאלב-נָאט

 ,1904 ןיא ךָאנ ןַאהַאק ןבעגעג טָאה ךורב םעד-טָא וצ סיוטש רעטשרע

 .ערעפַא-ןידרָאג יד סריפרַאפ טָאה רע ןעוו

 "רעד רעד ןעועג טרעדנוהרָאי ןופ בייהנָא ןיא זיא ןידרָאג בקעי

 "סיוא רע טָאה ןסעיּפ ענייז טימ .גרוטַאמַארד רעשידיי רעטסכיירגלָאפ

 -סיה; רענײטַאל ןוא ץיוורוה רָאסעּפָארּפ רעד ןופ עניב עשידיי יד טזיילעג

 "ןסעיּפ עשיטסידנוש:רַאגלואוו ערעדנַא יד ןופ ןוא "עטערעּפָא עשירָאט

 "גרָאט ,ןַאמנייפ ,שטיװַָאקשָאמ ,רעלסעק ,ָאקסעלוגָאמ ,רעלדַא .סרעקַאב

 "ייז ערעדנַא ליפ ןוא שילַאק אטרעב ,רעלדַא ַארַאס ,ןיצּפיל ינעק ,גרעב

 עטסכעה יד וצ ןרָאװעג ןביוהרעד ןענידרָאג ךרוד קילדנעצרָאי א ןיא ןענ

 "עּפָא רעטסרעלוּפָאּפ רעד וליפַא .גלָאפרעד ןוא טײקטמירַאב ןופ ןפוטש

 ןטלַאהנָא טלָאװעג טָאה רע ןעוו ,יקסוװעשַאמָאט סירָאב ,רעטסיימ-ןטער

 ןעמוקנָא טזומעג טָאה ,רעליּפשיוש עקיגנַאר-טשרע יד ןשיווצ טרָא ןייז

 ,ןסעיּפ עכעלטע ןביירשנָא םיא רַאפ לעיצעּפס לָאז רע ,ןענידרָאג בקעי וצ

 יד ןופ בייהנָא ןיא ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג זיא ןידרָאג בקעי ןעוו

 ערעירַאק עקידנטײדַאב ַא ךיז רעטניה סָאהעג ןיוש רע טָאה ,ןרָאי ר0

 ,דנַאלסור-םורד ןיא רעוט רעכעלטפַאשלעזעג ןוא רעלעטשטפירש  ַא ןופ

 ַא ןופ עיצַאטוּפער יד ןעגנַאגעגסיוארָאפ ץנעגילעטניא רעד ייב זיא םיא

 "ָאנןעּפ ןרעטנוא ןענָאטעילעפ עפרַאש סנעמעוו ,רעלעטשטפירש ןבושח

 ךיוא ךיז רע טָאה ָאד .רבד-םש ַא ןעוועג ןענייז *ישטוילָאק ןַאוװיא/ ןעמ

 רעד ןיא ןעייסע ןוא ןעגנולייצרעד ענייפ ענייז טימ טכַאמעג טבילַאב ךיג

 .עסערּפ רעשידיי

 ענעגייא ןַא ןפַאש וצ וואורּפ ןכעלטנגוי ןופ רעטרעטכינעגסיוא ןַא

 טימ טקידניזעגרעטנוא טָאה סָאװ ,*טפַאשרעדורב עשילביב , יד ,עטקעס

 זיא ,ןרעל סיָאטסלָאט ָאעל ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא טייקשירענָאיסימ
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 זיױלב טינ ןרָאװעג עקירעמַא ןיא ןרָאי עלעטימ ענייז ןיא ןידרָאג בקעי
 טָאה רע רָאנ ,ןסעיּפ ענעגנולעג ליפ ענייז טימ ,רָאטַאזיליוויצ-סקלָאפ ַא
 ַא זיא סָאװ ,"עגיל-סגנודליב, ַא ןפַאש םייב טימעג קרַאטש ךיוא ךיז
 -ידיײ-שיטנַארגימיא ליפ רַאפ טעטיסרעווינוא-סקלָאפ ַא ןעוועג גנַאל טייצ
 רעד זיא קרָאי-וינ ןיא עינָאלָאק רעשיסור-שידיי רעד ןיא .טיילעגנוי עש
 -בלַאה ,רעשידיי-בלַאה ,רענייפ ןייז טימ ,ןידרָאג בקעי רעטיובעג"טסעפ
 ןיוש טָאה סָאװ ,רָאה ּפָאק ןטכידעג ןייז טימ ,דרָאב רעשירחוס-שיסור
 ןעוועג ,ץירּפ ַא ףיקת ַא ןופ לעטש ןטיירב ןייז טימ ,ןרעבליז ןביוהעגנָא
 ןיא ןזיוװַאב ךיז טָאה רע סָאװ ,געט עטשרע יד טניז טעמכ בושח-םדָא ןַא

 .עקירעמַא
 ןופ ךיז ןעײרפַאב וצ ןפלָאהעג םיא טָאה ,ץנַארק פיליפ ,דידי ןייז

 -יטסינומָאק ַא ןדנירג ןענעק עקירעמַא ןיא ָאד טעװ רע זַא ,עיזוליא רעד
 ןייז טימ טרעדנַאװעגרעכירַא וצרעהַא טָאה רע סָאװ בילוצ ,עינָאלָאק עש
 ןופ זיירק םעד ןיא ןגיױצעגניײרַא םיא טָאה ץנַארק .החּפשמ רעשּפיה
 -רעטעברַא; עמירָא יד יוװ ױזַא רָאנ ,ןדיי ייב רעביירש עשיטסילַאיצָאס
 טימ לּפוטמ ַא ,רעטעברַאטימ ַא ןריא ןבעג טנעקעג טינ טָאה "גנוטייצ
 טריפעגפיונוצ םיא ץנַארק רעקיבלעז רעד טָאה ,הסנרּפ גונעג ,רעדניק
 -ענרַאפ וצ ןטָארעג םיא טָאה ןוא ,ןָאקסעלוגָאמ טימ ,ןרעלדַא בקעי טימ
 רעמ ןבָאה רע טעװ רעטַאעט ייב תמחמ ,ןסעיּפ ןביירש טימ ךיז ןעמ
 ,הכרב-לזמ

 טנַאלַאט סנידרָאג בקעי זיולב טינ טָאה רָאי 10 עטשרע יד ןיא ןוא
 סָאװ ,ןרָאיטקַא עשידיי עטרינילּפיצסידיּפַאנק יד טרינָאּפמיא גנודליב ןוא
 רעד ,סרעטסיימ-עניב עקיגנַאר -טשרע ןיא טלדנַאוורַאפ טשרע טָאה רע
 רעצנַאג ןייז ,ןושל רעשיסור רעטנוזעג ןייז טקריוועג ייז ףיוא טָאה וקיע
 ,ץרא-ךרד ןבָאה זומ'מ ןעמעוו רַאפ ,"שטיװָאליַאכימ בקעי; סלַא לעטש
 -ָאק רעלענָאיסעּפָארּפ-שירעביײרש רעשיטנעגילעטניא רעד ןיא ךיוא ,בגא
 "תארי טימ טרעכיזעג םיא *"שטיווָאליַאכימ בקעי; ןעמָאנ רעד טָאה עינָאל
 ,דובכה

 םיא זיא ,"סטרעוורָאפ, םוצ טרעקעגקירוצ ךיז טָאה ןַאהַאק ןעוו
 טָאה ,ןַאהַאק ,רע ,רעדיוורעד קרַאטש ןעוועג ןידרָאג בקעי רעקיזָאד רעד
 -שיטנַארגימיא רעלַאקידַאר רעד ןיא רעגריב רעטשרע רעד ןייז טפרַאדעג
 -יפ יד ןמזילכ ,ןרעװ טנעקעג טינ רעבָא רע טָאה סָאד .הביבס רעשידיי
 רשפא םיא טָאה סע .טמערוטעג םיא רעביא טָאה ןענידרָאג בקעי ןופ רוג
 וצ ןבעגעגנייא טינ ךיז טָאה ןיילַא םיא סָאװ ,טרעגרעעג ךעלרעניא ךיוא
 רעקיזָאד רעד תעב ,שילגנע ףיוא ערעירַאק עשירעלעטשטפירש ַא ןכַאמ
 יא :;ןכַאז עדייב טכיירגרעד ןדיי עמירָא יד ייב וליפַא טָאה ןידרָאג בקעי
 הגרדמ ענעביוהעג יד יא ,גלָאפרעד עלעירעטַאמ ןקיסעמסינטלעהרַאפ ַא
 .גרוטַאמַארד-רעטכיד ןקיגנַאר-טשרע ןופ

 ןָאטעגנָא טלָאמעד ןבָאה *טַאלבעגַאט ,, ןייז טימ ײלַאּפ ןַאהָאי ,תמא
 ענייז ןגעק עינַאּפמָאק-"החּפשמה-תרהט; רעיײז טימ תורצ ןענידרָאג
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 סנידרָאג זַא ,טעטּפױהַאב ןבָאה סעקַאמורפ עלענָאיסעפָארּפ יד .ןסעיּפ
 ,רעײג-רעטַאעט עשידיי יד ייב לַארָאמ-החּפשמ יד רעטנוא ןבָארג קרעוו
 / ןוא ןּפיצנירּפ ענייז רַאפ סנידרָאג טפַאשרעריטרַאמ יד-טָא דָארג טָאה
 וצ טכוזרעפייא יד טפרַאשרַאפ רעמ ךָאנ ןעגנוגייצרעביא עשירעלטסניק
 ,ןשטנעמ ענעטירשעגרָאפ עלַא ייב תובישח ץוח ַא .ןשטנעמ ןקיזָאד םעד
 -עג ןידרָאג ךָאנ טָאה ,ןגלָאפרעד-רעטַאעט עסיורג ענייז טימ םענייאניא
 טריפ סָאװ ,טסייג ןופ רעטיר םענרעדָאמ ַא ןופ גונעת ןלַארָאמ םעד טַאה
 ,ןלַאעדיא רַאפ ףמַאק ַא

 / ץיצַאטוּפער סנידרָאג בקעי ןכערבעצ וצ ןעמונרַאפ ךיז ןַאהַאק טָאה
 רעדעי ייב ןזייוורעד ןעמונעג ךיז טָאה רע .סעיזנעצערירעטַאעט טימ
 זיא קרעװ סגרוטַאמַארד םעד זַא ,עמַארד-ןידרָאג ַא ןופ גנוריפפיוא רעיינ
 ןטימ ןעמיטש ןעמַארד ענייז טינ ,לעניגירַא טינ ןוא שירעלטסניק טינ
 .ןעגנופַאש ענעגייא ענייז ןענייז יז טינ ןוא :;ןבעל ןופ תמא

 -ַאה ןייא ןיא ןטלַאהעג ןַאהַאק טָאה עיזנעצער ךָאנ עיזנעצער ןיא
 ןסעיּפ עצנַאג ןוא ןטקַא ,סענעצס ,ןּפיט "ןעײלטנַא; םייב וליפַא זַא ,ןרעמ
 ןידרָאג טוט ,ןיקסוװָארטסָא זיב ןריּפסקעש ןופ ,ןגרוטַאמַארד-טלעוו ןופ
 ,רעביא ץלַא טריפ רע רָאנ ,לַאירעטַאמ ןקיטרַאפ ןטימ ףיוא טשינ רָאג
 ,רע יאמלה ,ןענידרָאג וצ הנעט סנַאהַאק ןעגנולקעג טָאה שימָאק רָאג זיב
 -סיוא יבַא ,ןומה ןטסָארּפ ןופ קַאמשעג םוצ רעטנורַא ךיז טזָאל ,ןידרָאג
 . . . ןסעיּפ ענייז טימ ןעמענוצ

 ןלָאז ייז זַא ,ױזַא ןענידרָאג ףיוא סעקַאטַא יד ןריזיטערקנָאק וצ ידכ
 ןביוהעגנָא ןַאהַאק טָאה ,סעסַאק-רעטַאעט יד ןיא ןסעיּפ"ןידרָאג יד ןקידעש
 -"סטרעוװרָאפ; עסיוועג ןופ סעמַארדָאלעמ עיור יד ןסיורג ןוא ןביול
 -יבמַא ערעיײז טקרַאטשעג ,טומ ןבעגעגרעטנוא רע טָאה ייז .ןשטנעמ
 סָאד טקעדטנַא רע טָאה ייז ייב .סעיזנעצער עטסקיצניג יד טימ סעיצ
 "וצ ןוא עטלצניקעג יד ןגעקטנַא ,םזילַאער ןשירעפעש ןופ דלָאגניג עטכע
 | .ןטקעפע עשינידרָאג עטכַארטעג

 ןידרָאג .ןגיוושעג טינ ןבָאה טניירפ סנידרָאג זַא ,ךיז טייטשרַאפ
 יד רעטנוא קידלודעג ןלעטש סָאװ ,טייל ענעי ןופ ןעוועג טינ זיא ןיילַא
 ךיז ןבָאה ערעדנַא ליפ ןוא ץטַאק ,רעלימ ,יקסוועשטניוו ,קַאב עטייווצ
 רעײנַאב ,רָאטַאמרָאפער סלַא דובּכ סנידרָאג רַאפ טלעטשעגנייא קרַאטש
 ןַא ןיא ןעוועג רעבָא זיא דצ רעייז .רעטַאעט ןשידיי ןופ רעביוהרעד ןוא
 -עג ייז רַאפ זיא "סטרעוורָאפ; רעד סָאװ רַאפרעד ,עגַאל רעקיטסניגמוא
 ןגינעגרַאפ טימ טָאה ?טַאלבעגַאט, עקיטכעמלַא סָאד ,ןסָאלשעג ןעוו
 ,הקולחמ *"רעכעלטפַאשנעסָאנעג, רעד ןופ רעטייש םוצ רעייפ ןטָאשעגוצ
 -ץגּפָא רָאג ךיז טָאה "דלָארעה, רעקידנעײגּפָארַא-גרַאב רעלַארעביל רעד
 -יילק יד .,יירעקורד רעד ןיא הפירש ַא רעביא ,1905 בײהנָא ןיא טלעטש
 ַאזַא טַאהעג טינ טָאה "עמיטש רעטעברַא רעיירפ, רעד ןופ ענובירט ענ
 םעד ןיא רענגעק ענייז טַאהעג ןבָאה סע יו ,דצדןידרָאג ןרַאפ ץנַאנָאזער
 ."טַאלבעגַאט; ןטעוװעדנופעגנייא םעד ןוא "סטרעוװרָאּפ, ןקידנגייטשפיוא
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 ןרַאפ תונברק ענייז ןופ שזיטסערּפ ןצנַאג ןטימ ,רעלימ יאול ןעוו
 סָאד טגנַאלרַאפ ןַאהַאק טניירפ ןוא רבח ןייז ייב טָאה ,*סטרעוורָאפ;
 טָאה ,קיטירק ןידרָאגיטנַא רעד ףיוא ןרעפטנע וצ גנוטייצ רעד ןיא טרָא
 -טנע ןייז טָאה רעלימ ןעוו ןוא .גָאזּפָא ןטסנדײשטנַא םעד ןגָארקעג רע
 "רָאג סָאװ ,"טלעוו עשיטַאמַארד יד, טַאלב-רעטַאעט ןיא טקורדעגּפָא רעפ
 ןגָאלשעצּפָא ואוו לקניוו ַא ןבָאה וצ ידכ ,ןבעגעגסױרַא ןבָאה טניירפ סניד
 -רַאפ טינ "סטרעוורָאפ , ןופ רָאטקַאדער רעד טָאה ,סעקַאטַא סנַאהַאק
 רעקיזָאד רעד רַאפ דצ-ידרָאג ןטימ ךיז ןענעכערוצּפָא ךיילג טלעפ
 עקידלושמוא ןַא ענייז זיא ןענידרָאג ןגעק עינַאּפמָאק רעד ןיא ."הּפצוח;
 --- "ריּפסקעש עגעלָאק ןיימ, --- עמַארד רעביא עיצקעל ַא ןיא הצלה
 סריּפסקעש ןופ ליּפשיײיב ַא רעדָא עטַאטיצ ַא טכַארבעג טָאה רע תעב
 -צוח סנידרָאג ןופ זײװַאב סלַא ןרָאװעג טצונעגסיוא ןענַאהַאק ןופ ,קרעוו
 ,טייקטביולגעגנייא-טסבלעז רעקידהּפ

 דצ"ןידרָאג רעד טָאה ,עינַאּפמָאק רעקיזָאד רעד ןופ קורד ןרעטנוא
 -ַאב ַא יװ .שדוח עלַא "טלעוו עשיטַאמַארד יד, ןבעגוצסױרַא ןביוהעגנָא
 ךיוא ףמַאק ןופ ןערב ןטכער ןיא ןידרָאג טָאה רערעל-סקלָאפ רענעפור
 סָאד רע טָאה ,טייקיטעט עשירערעלקפיוא ןייז ןבעגפיוא טלָאװעג טינ
 "טייז .ןזעװ-רעטַאעט ןגעוו ןעלקיטרַא ןקורד וצ טצונעגסיוא ךיוא טַאלב
 םעד ןענייפוצסיוא טליצעג ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןצַאזפיוא טימ טייז-ייב
 -נעל ַא ןטרָאד טקורדעג ךיוא רע טָאה ,רענעייל יד ןופ קַאמשעג-רעטַאעט
 -רעטלַא ןיא ןכירג יד ייב רעטַאעט ןופ עטכישעג רעד ןגעוו טעברַא ערעג
 ,םוט

 טַאלב-רעטַאעט סָאד אמתסמ ןַאהַאק טלָאװ ןטייצ עכעלנייוועג ןיא
 ,טפירשטייצ רעקיזָאד רעד ןופ גנוטײרּפשרַאפ עּפַאנק יד .טרירָאנגיא
 -ןומה ןופ ּפעק יד רעביא ןעוועג יוו-ייס זיא סָאװ ,ןָאט ןוא ליטס ריא
 ןיא קיטכיוומוא טפירש ַאזַא טכַאמעג טָאה ,רעײג-רעטַאעט ןוא רענעייל
 ןעוועג רעבָא םיא ייב זיא ןענידרָאג ןריקַאטַא וצ קשח רעד .ןגיוא ענייז
 -וצסיוא טייהנגעלעג יד ןזָאלכרוד טנעקעג טינ טָאה רע זַא ,סיורג ױזַא
 ןגעו טעברַא סנידרָאג וליפַא זַא ,עקירעמַא רעשידיי רעד רַאפ ןעיירש
 ןעוו .הבנג עשירַארעטיל ַא ךיוא זיא ןכירג עקיטיײצרַאפ יד ייב רעטַאעט
 ןַאהַאק טָאה ,גנוקידלושַאב עקיזָאד יד ןפרָאװעגּפָא טָאה דצןידרָאג רעד
 סנידרָאג ןקורדרעביא טימ "?סטרעוװרָאפ ,, ןופ ןטייז עצנַאג ןעמונרַאפ
 ןעגנוצעזרעביא טימ טייז-ייב-טייז ,עירעס רעקיזָאד רעד ןופ ןעלקיטרַא
 עקיטייצרַאפ יד ייב רעטַאעט ןרעביא ךוב ןשילגנע ַא ןופ ןעלטיּפַאק ןופ
 ןכיילגרַאפ עקיזָאד יד ןבָאה .טַאיגַאלּפ סנידרָאג ןזייוורעד וצ ידכ ,ןכירג
 עכלעוו ,רעביירש רעשילגנע רעד ןוא ןידרָאג ,עדייב זַא ,ןזיוועג זיולב
 ,ןכירג יד ןשיווצ קירוצ ןרָאי רעטנזיוט טימ טבעלעג טינ עדייב ךָאד ןבָאה
 עקיבלעז יד טימ טעמכ ,ןטסקעט עטלַא עבלעז יד טימ טצונַאב ךיז ןבָאה
 -ּפָא סנדייב זַא ,ןזיוועג ךיילגרַאפ רעד טָאה ךיוא .ןלַאװק עשירָאטסיה
 -ןײאַאב ןעוועג ןענייז עיגרוטַאמַארד וצ גָארטיײב ןשיכירג ןופ גנוצַאש
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 רעשרָאפ עקידרעירפ יד ןופ עיפַארגָאירָאטסיה רעצנַאג רעד ןופ טסולפ

 רַאפ דובכה-תארי םעד טלייטעג וליּפַא ןבָאה ייז .ןינע ןקיזָאד םעד ןופ

 ערעייז ןבעגעג טָאה סָאד .טעטילַאינעג רעשיכירג רעקיטייצרַאפ רעד

 ןייק טָאה טַאיגַאלּפ ןופ רעבָא ,טייקכעלנע עכעלדיימרַאפמוא ןַא ןטעברַא

 ,ןייז טנעקעג טינ דייר
 רעביירש עדייב סָאװ ,ןעוועג גונעג רעבָא זיא קעווצ סנַאהַאק רַאפ

 ןוא סעידעגַארט ערעייז ; ןענַאּפָאטסירַא ,ןדיּפירװע ,ןליכסע ןגעוו ןדער

 ןוא דנַאלנכירג ןיא רעגלָאפכָאנ ערעייז ןוא קינכעט רעייז ,סעידעמָאק

 -יל רעקידנסקַאװ דימת ןוא רעטלַא רעד ןופ טמַאטש ץלַא סָאװ ;םיור

 -עי ייב ןשטנעמ-רוטלוק םעד ןופ םוטנגייא עתופתוש סָאד ,רוטַארעט

 -עצסיוא דיירסיוא םעד ןבעגעג ןיוש םיא טָאה סָאד .ןושלו המוא רעד

 *! טַאיגַאלּפ סנידרָאג ןופ ןזײװַאב יד ריא טָאה טָא --- ַאהַא :ןעיירש

 טייהרעדנימ עטנעגילעטניא יד סָאװ ,ןעוועג קיטכיוו טינ זיא םיא

 יילעטניא יד-טָא ."ןזײװַאב, ןוא תונעט ענייז ןופ טכַאמעג קזוח טָאה

 יו-ייס ךָאד טרעהעג ,טסואוועג טוג וצ רע טָאה ,טייהרעדנימ עטנעג

 סָאװ ,ןומה םעד ייב טכיירגרעד סנייז רע טָאה ,"רעגַאל סאנוש םוצ;

 טינ יוו-ייס זיא ןכיילגרַאפ ןוא ןטּפשמ ,ןטסקעט יד ןיײטשרַאפ ןוא ןענעייל

 םיצראה-םע יד ייב האנה יד ןעוועג סיורג זיא רַאפרעד .תוחוכ ענייז רַאפ

 -סערג ןפיוא טיירש רָאטקַאדער רעסיורג רעד יװ ,אפוג ענעצס רעד ןופ

 "! בנגע :גרוטַאמַארד ןעט
 -טכַאמ סלַא טירטפיוא ןטשרע ןקיזָאד םעד ןיא םענייז ליצ םעד

 ןשידיי ןיא ץראה-םע ןייא טינ ,טכיירגרעד ןַאהַאק טָאה ,רָאטקַאדער

 ןוא ךייר ,טמירַאב ןרעוו וצ ןפלָאהרַאפ טָאה ןידרָאג ןעמעוו ,רעטַאעט

 ןעיײרפַאב ךיז רע ןעק ךעלדנע סָאװ ,טָאג טקנַאדעג טָאה ,ךיירגלָאפרעד

 ןייז ןופ ,טעטירָאטױא ןייז ןופ ןשטיװָאליַאכימ בקעי רַאפ ץרא-ךרד ןופ

 תונעט יד סָאװ ,ןעוועג קיטכיוו טינ זיא טייל יד-טָא רַאפ .ןקעטש ןסיורג
 -רַאפ ןעמונעג טָאה ןילַא רע טינ .טרעוו ןּפַאנק ןופ ןענייז ןענידרָאג וצ
 ךיוא .סעמַארד ענייז רַאפ ףָאטשייור יו ,טלעוו רעד ןופ ןטעשזוס עקיט
 טינ .ןטיירג ןופ ןעמונעג סעלובַאפ ענייז עלַא טָאה ריּפסקעש ןואג רעד
 סעמעט ףיוא זַא ,טסואוועג ןבָאה םלוע ןייז טינ ,קַאטסָארּפ רעטַאעט רעד

 -ייב סרעלטסניק ַא .םוטנגייא טַאװירּפ ןייק ךייש טינ זיא ןעיידיא ןוא
 עטלַא ןטכידרעביא ןופ ןפוא ןייז ןיא ,םרָאפ ןייז ןיא טײטשַאב גָארט
 תורוד ןופ טסייג ןיא ךיוא רשפא ןוא טייצ ןייז ןופ טסייג ןיא ןוויטָאמ

 ,םיא ךָאנ
 טנעזנעצעד ַא סָאװ ?סרעשזדענעמ-רַאטס; רַאפ ןעוועג זיא גונעג

 ןסחי םעד טּפעלשעגרעטנורַא טָאה סַאג רעשידיי רעד ףיוא טכַאמ ַא טימ

 -ַאב ןענױשרַאּפ ענױזַא ייב ךיז לָאז סע ידכ ,לַאטסעדעיּפ ןייז ןופ ןידרָאג

 ,ןסעיּפ ןופ סרעסַאפרַאפ ענעי טימ רעדיוו ןעלדנַאה וצ קשח רעד ןעיינ

 ןובשח סנעמעוו ףיוא ןוא ,ליוו'מ סָאװ ןָאט ןעק'מ טעברַא סנעמעוו טימ

 יד  ,"ןטייצ עטוג, יד ןיא יװ ,תוצלה עטסבָארג יד ןביירט ךָאנ ןעקימ
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 טימ זַא ,ןעזסיוארָאפ טנעקעג טינ ךָאד ןבָאה טייל עקיּפעק-טסוּפ עקיזָאד
 -ליב"רעגייטש ,סענעצס ,ןּפיט ןפַאשעג ןידרָאג טָאה ןרעלעפ ענייז עלַא
 רָאנ טעוו'מ ןמזילכ רַאוטרעּפער-רעטַאעט ןיא ןביילב ןלעוו סָאװ ,רעד
 ,שידיי ףיוא רעטַאעט ןליּפש

 -ַאעט ןשידיי ןרעביא רעביוצ-ןידרָאג םעד טרעטשעצ טָאה ןַאהַאק
 -ירפַאב יד טַאהעג טָאה רע ,ץנַאלג ןטכער ןייז ןיא עקירעמַא ןיא רעט
 -טעדליבעג ,ןטסקיאייפ םעד הגרדהב טקיטײזַאב רע יװ ,ןעזוצ וצ גנוקיד
 רעד ןופ ,שטנעמ-טסנוק ןקיטנעצָארּפ-טרעדנוה טינ וליפַא ןעוו ,ןעטס
 ןופ .סרערימש-רעטַאעט ײלרעלַא רַאפ טרָא ןכַאמ וצ ,עניב רעשידיי
 ןופ גנוטכיר רעד ןיא סיוטש ןייז יו ,טקוקעגוצ רע טָאה ןָא 54
 -גרַאב טלקײקעגּפָארַא רעטַאעט ןשידיי םעד טָאה הדירי רעוויטַאטילַאװק
 רָאי קילדנעצ ןבלַאהרעדנָא טימ טָאה'מ ןעוו זַא ,ךעלטנירג ױזַא ּפָארַא
 ,דנַאטש ןלפש ןייז ןופ רעטַאעט םעד ןּפעלשסױרַא טוואורּפעג רעטעּפש
 ןעוועג ןיוש זיא ,ןגרוטַאמַארד עטריטנַאלַאט רוד ַא ןופ ףליה רעד טימ
 .טעּפש וצ

 -ָאד רעד ןופ בייהנָא םעד ןעזעגוצ ןידרָאג טָאה קיטײװצרַאה טימ
 ךיוא רעטַאעט םייב ּפָארַא-גרַאב גנַאג ןייז טָאה רשפא .הדירי רעקיז
 טייצ רענעי םורַא זיא רעּפרעק רעטנוזעג ןייז סָאװ ,וצרעד ןגָארטעגיײב
 זיא ,רָאי 56 וצ ,1909 ןופ רעמוז ןיא .שיזיפ ןרָאװעג ןבָארגעגרעטנוא
 .ןברָאטשעג רע

 -צעל יד ןיא ,ןעזוצוצ טַאהעג טייצ ךָאנ ןידרָאג טָאה ןגעווטסעדנופ
 -ַאב רעייט טָאה אנוש ןייז יו ,ןבעל ןייז ןופ רָאי ןבלַאהטרעפ עט
 טסיירט עּפַאנק יד טַאהעג וליפַא טָאה ןידרָאג .ןוחצנ ַאזַא רַאפ טלָאצ
 טריפעג זייוולייט טָאה םיא ןגעק סנַאהַאק עילַאטַאב יד סָאװ ,ןופרעד
 ַא ןלעטשפיוא לָאז ,רעלימ יאול ,ףתוש:ףמַאק ןוא טניירפ ןייז זַא ,וצרעד
 טָאה ןוא "סטרעוורָאפ , ןטימ טרירוקנָאק קרַאטש טָאה סָאװ ,גנוטייצ
 ןרָאי עלעטימ סנַאהַאק טרעטיברַאפ קיניײװ טינ

 "ייהראוו איד, םעדנירג רעלימ יאול .3

 -עיורטש סָאד ןעוועג ךעלטנגייא זיא ןענידרָאג רעביא ףמַאק רעד
 ןוא ןיא רענגעק סנַאהַאק ןופ דלודעג סָאד ןכָארבעגרעביא טָאה סָאװ ,על
 ןעוועג זיא עּפורג רעקיזָאד רעד ןופ רעריפ רעד ."סטרעוװרָאפ, םורַא
 -רָאפ; ןופ רָאטקַאדער רַאפ לַאװ רעטייווצ סנַאהַאק זיב .,רעלימ יאול ---
 ןופ ןערב ןטכער ןיא ןיוש ,ןעגנוגנידַאב סנַאהַאק ,ענייז ףיוא ,"סטרעוו
 רעד ןיא ןענַאהַאק ןגיזַאב וצ טפָאהעג ץלַא רעלימ טָאה ,ףמַאקדןידרָאג

 -עצ ןופ זַא ,טגייצרעביא ךיז טָאה רע ןעוו רָאנ .אפוג ןָאשײאיסָאסַא
 רָאי ןיינ ַא טימ טָאה רע יװ ,"ןָאשײאיסָאסַא-סטרעװרָאּפ, יד ןטלַאּפש

 דייר ןייק ןעק ,"ןָאשיײאיסָאסַא-גנוטיײצ-רעטעברַא; יד ןטלָאּפשעג רעירפ
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 סרעוט ןוא רעביירש ליפ "סטרעוורָאפ, ןופ ןסירעגּפָא רע טָאה ,ןייז טינ
 ."סטרעוורָאפ, ןגעק טַאלב-ץנערוקנָאק ַא ןדנירג וצ ,1905 רעמוז ןיא
 ץנערוקנָאק ַא ,עיניל רעטשרע רעד ןיא טײדַאב ךעלטנגייא טָאה סָאד
 ,ןענַאהַאק ןגעק

 ןוא תונובשח עשיטקַארּפ ןבָאה ,ןלַאפ ענױזַא ןיא ךעלנייוועג יו
 טימ ןרעלימ ייב עלָאר עטסערג יד טליּפשעג גלָאפרעד ףיוא ןטכיזסיוא
 -ענרעטנוא רעקיזָאד רעד וצ ןטָארטעגוצ ןענייז ייז ןעוו ,טניירפ ענייז
 ,גנומ

 -עג טָאה עקירעמַא ןיא גנורעדנַאװניײא עשידיי עקידנגייטש יד
 סָאטעג עשידיי עיינ יד ןיא רעדימרַאה רעד .רענעייל עיינ ןסַאמ טכַארב
 ;רעמיטנגייא-זוה עשירעסיירַאב ןגעק סקיירטס-טלעג"הריד טימ
 -יינש עכעלרעי : ןזיירּפ-שיילפ ןפיורשפיורַא רַאפ ,םיבצק ןגעק סקיירטס
 ואוו ,ןכַאפ ערעדנַא עלַא ןיא תודירמ ,סקיירטס-זָאזעס ןוא סקיירטס רעד
 ןעגנולמַאזרַאפנסַאמ עקידלמוט יד  גנוקיטפעשַאב ןענופעג ןבָאה ןדיי
 ערענָאיצולָאװער עשיסור ענעדיײשרַאפ ןופ רעקיטַאּפמיס ײלרעלַא ןופ
 ןופ ןטכירַאב ןעמוקעג ןענייז דנַאלסור ןופ ןעוו רקיע רעד ,ןעײטרַאּפ
 -עד רעשירָאטסיה רעד ןגעוו ןוא ,ּפעק"ןּפרַאק עשירַאצ ףיוא ןטַאטנעטַא
 עירעס רעד טימ ,קיטנוזךטיור ןיא ץַאלַאּפ סרַאצ םוצ עיצַארטסנָאמ
 עלַא יד-טָא --- םישזער ןשירַאצ םעד טלסיירטעצ ןבָאה סָאװ ,סקיירטס
 -עגפיוא ָאד ןסַאמ עטרעדנַאװעגנייא-שירפ יד ייב ןבָאה ,ןעגנוריסַאּפ
 טָאה סָאװ ,םינינע עכעלטפַאשלעזעג ןיא סערעטניא ןפרַאש םענעי טקעוו
 ,ןעגנוטייצ עשידיי יד רַאפ עפש ערעיוהעגמוא ןַא ןפַאשעג

 סנַאהַאק ןענואוועג דירַאי ןקיזָאד םעד ןופ טָאה עלַא יװ רעמ
 -ייז טימ רעלימ זַא ,ךעלריטַאנ יו רעמ טינ ןעוועג זיא .?סטרעוװרָאפ;
 -רָאפניא זיא גנוטייצ עלַאקידַאר רעייז זַא ,ןליפרעד ןלָאז רעפלעהטימ ענ
 ,החלצה טימ טרעכיזעג סיוא

 ןייז ןופ שטנעמ רעטסרעכיז עמַאס רעד ןעוועג זיא ןיילַא רעלימ
 -רעּפ ןייז ףיוא טיובעג ליפ רע טָאה ,תישאר .םימעט ליפ בילֹוצ זיירק
 ,ענליוו סנַאהַאק ןופ ןַאמסדנַאל רעקיזָאד רעד .טעטירַאלוּפָאּפ רעכעלנעז
 ןופ רעגניי רָאי ריפ ,טלַא רָאי 29 ןצנַאגניא טלָאמעד ןעוועג זיא סָאװ
 -ימ .ןַאהַאק יו רענדער רערעלוּפָאּפ ליפ ַא ןעוועג זיא ,אתגולּפ"רב ןייז
 סעדער ענייז ןבעגעגוצ טָאה ?ץיה-עמרָאפטַאלּפ, עטנַאקַאב-ליואוו סרעל
 / רַאפרעד זיא רע .סעיצַאמַאלקעד עשירָאיטקַא-שירָאטער ןופ ףושיכ םעד
 -ןולמַאזרַאפנסַאמ עקידלמוט יד ףיוא רענדער רעטסטבילַאב רעד ןעוועג
 זיב םיא ךיז טָאה ןביירש םייב .סעדנָארַאב ףסוי ןובירט םעד ךָאנ ,ןעג
 -ץייל יד ףיוא ףושיכ ןבלעז םעד ןביאוצסיוא ןבעגעגנייא טינ טלָאמעד
 םעד טַאהעג רעבָא טָאה רע .,ענובירט רעד ףיוא דייר ענייז טימ יװ ,רענ
 ןעלקיװטנַא טעװ רע סָאװ ,ליטס ןשירָאטער-שיטסַאבמָאב ןופ ליפעגרָאּפ
 ןערב ןשיגָאגַאמעד םעד ןגײטשרעבירַא לָאז סָאװ ,ןעלקיטרַא-טייל ןיא
 ,סעדער ענייז ןופ
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 -ךוטַאקָאװדַא רעד וצ ןסַאּפפצ טנעקעג טינ ךיז רע טָאה וצרעד
 ינעמעט ןופ תובוט עשיטילָאּפ ,ןעגנודניברַאפ עשירחוס ואוו ,קיטקַארּפ
 טנָאקעג ןבָאה ץנעדורּפסירוי ןיא תודמול עכעלטנירג-תמא רעדָא ,לָאה
 -עג טָאה רע .טלעפעג םיא ןבָאה ןכַאז יירד עלַא ןוא ,גלָאפרעד וצ ןריפ
 -ָאװדַא רעד ןיא ןטנַאלַאט ערעּפַאנק ,ערעדנַא יו ,גנַאל ןרָאי ןעזוצ טזומ
 ןקילג עסיורג ןייק טָאה רע תעב ,ןרָאװעג ךייר ןענייז עיסעפָארּפןטַאק
 ןיא ,ףורַאב רעד זיא םזילַאנרושז זַא ,טליפרעד רע טָאה .טכַאמעג טינ
 ,ןכיײרגרעד רעמ ליפ טעװ רע ןכלעוו

 רעד טימ ךיז ןבעגּפָא סצנימ לקיימ טליּפשעגוצ םיא טָאה ,בגא
 ןצנימ טָאה סָאװ ,ןיצּפיל ינעק םַאדַאמ ,בייוו ןייז ןופ ערעירַאק-רעטַאעט
 ךרוד זיא "דלָארעה, סצנימ ןעוו .גנוטייצ ןייז ןופ טדמערפעגּפָא טעמכ
 טָאה ,1905 ןופ רעמוז ןצנַאג ןפיוא טעמכ ןרָאװעג טלעטשעגּפָא הפירש ַא
 -לעטשעגּפָא יד ןעמענרעביא גנירג טנעקעג םיפתוש עכעלטע טימ רעלימ
 ןשטנעמ עכעלטע ןעוועג ןענייז םיפתוש-סטפעשעג ענייז .גנוטייצ עט
 רעד ,ײלַאּפ לארשי ןוא ןַאמרעה ןפַארגָאטָאפ יד ; עירעפירעּפ ןייז ןופ
 רע .יקסוועשטניוו סירָאמ ןוא רעלקומש רעטעּפ רָאטַארָאטסער רעטַאטט
 רעד ןופ רענָאיצקַא-טּפיױה רעד ןרעוו וצ טלעג גונעג טַאהעג טָאה ןײלַא
 ,גנומענרעטנוא-סגנוטייצ רעיינ

 -ָאנ ןט11 םעד "טייהראוו, ןייז טימ ןעמוקעגסױרַא זיא רעלימ ןעוו
 ּפָארט םעד .רָארופ ןסיורג ַא טכַאמעג דלַאב רע טָאה ,1905 ,רעבמעוו
 -רָאטקַאדער םעד ,ךיז ףיוא רקיע רעד טלעטשעג ךיילג ךיוא רע טָאה
 עדייב קידנגײטשרעבירַא .ליטס סנַאהַאק ןיא עקַאט .,רעבעגסױרַא
 ןיא ןענַאהַאק .בַא ןוא ןעײלַאּפ ןַאהָאי -- ןדיי ייב סרעכַאמכָאנ-טסריוה
 ןסעגרַאפ טינ רעבָא רע טָאה --- ןיילַא ךיז ןסיורג ןוא ןביוה ןופ טרּפ
 עשירערָאטעברַא:שיטסילַאיצַאס יד ןכיירטשוצרעטנוא שיטסַאבמָאב
 ןכלעוו ףיוא ,ךרד ןשירַארעטילװיסערגָארּפ םעד ,טַאלב ןייז ןופ םַארגָארּפ
 ןוא טיירב טלעּפרַאפ טינ ךיוא טָאה רֶע ,ךיז טמענרַאפ ?"טייהראוו, ןייז

 עטסעב יד יװ ,בַאטש-עיצקַאדער ןצנַאג ןייז ןרימַאלקער וצ קידלמוט
 טָאה קרַאטש סרעדנוזַאב .,גנוריפנָא ןייז רעטנוא עילעּפַאק עשרעביירש
 רעד ,בגא ,רעטסעקרָא ןשּפיה ןייז ןופ ןטסילָאס עטמירַאב יד טנַאטַאב רע
 טימ גונעג ןבעגעג עקַאט םיא טָאה עיצקַאדער ןייז ןופ לעטשנעמַאזוצ

 :ןעוועג ןענייז רעטעברַאטימ ענייז ןשיװצ לייוו ,ךיז ןעמענוצרעביא סָאװ

 רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ "עדייז, רעד ,יקסוועשטניוו סירָאמ

 "כידירעטעברַא רערעלוּפָאּפ רעטשרע רעד :עקירעמַא ןוא דנַאלגנע ןיא

 -ַאב רעד ,ןטסיצילבוּפ עשיטסילַאיצָאס עטסבושח יד ןופ רענייא ,רעט

 ןשידיי ןופ רעטסיימ רעטסטנעקרענָא רעד ןוא טסינָאטעילעפ רעטסטביל

 ,הביבס רעשיטנַארגימיא רעד ןיא ןושל

 ךיוא זיא ,עמַארד רעשידיי רעד ןופ רעטסיימ רעד ,ןידרָאג בקעי

 ןעמענרַאפ וצ טסיאייסע ןוא רעלייצרעד סלַא טנעקרענָא גונעג ןעוועג
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 ןוא טניירפ ןייז טימ טייז-ייב-טייז ,טרָא ןטסבושח םעד עסערּפ רעד ןיא
 ,יקסוועשטניוו סירָאמ רערעדנואווַאב

 -ָאיצולָאװער-שיטסילַאיצָאס ןוא ןשיטסיכרַאנַא ןופ םגה ,ץטַאק .מ
 "רַאװ, רעד ןבעגעגוצ טָאה ,םעד בילוצ עקַאט רשפא ןוא ,רעגַאל ןרענ
 ןופ רענייא ןעוועג רע זיא םעד ץוח ַא .תובישח עשיטסילַאעדיא "טייה
 -ַאט רעקיטייזליפ ןייז .קרָאיוינ ןיא רעלעטשטפירש עטסנעעזעגנָא יד
 25 ןופ ךשמ ןיא טפַאשרעגלָאפכָאנ עסיורג ַא ןפַאשעג םיא טָאה טנַאל
 "טַאקָאװדַא-סקלָאפ, ןיא ,ןטפירשטייצ עשיטסיכרַאנַא ןיא ןטעברַא רָאי
 טייצ ןייא וצ זיא רע ואוו ,"סטרעװרָאפ , ןיא ךיוא יװ ,"דלָארעה; ןוא
 ,רָאטקַאדער רעשיטקַאפ רעד ןעוועג וליפַא

 ,עקירעמַא ןיא תושדח:םינּפ ַא טלָאמעד ,גרעבנערָאפ לרַאק ,רד

 שירפ ,טסיצילבוּפ רעשיטסילַאיצָאס סלַא ןעמונעגסיוא קרַאטש טָאה
 וליפא טָאה רע ואוו ,אפוג דנַאלשטיײיד ןיא רדח ןשיטסיסקרַאמ ןופ סױרַא
 -סילַאיצָאס רעקרָאי-ינ ןיא ."טייצ עיינ, סיקסטוַאק ןיא טעברַאעגטימ
 ןטעברַא ענייז טימ ץרא-ךרד סיורג ןפורעגסױרַא רע טָאה ןזיירק עשיט
 "גערָאפ ןעוו .?סטרעוװרָאפ , ןיא ןעלקיטרַא טימ ןוא "טפנוקוצ , רעד ןיא
 -רושז ןיא םיכרד סנַאהַאק .בַא ןיא ןריפ ןזָאל ךיז טלָאװעג טינ טָאה גרעב
 זיא ,גנוטייצ רעיינ רעד ןיא ןרעלימ טימ ןעגנַאגעגטימ זיא ןוא םזילַאנ
 -יירגרעד עקידנטײדַאב ַא ןעוועג עיצקַאדער רעיינ רעד וצ ןייטשוצ ןייז
 ,"טייהראוו ,, רעד רַאפ גנוב

 "רעביירש רעקרָאי-ינ רעד ןופ שטנעמ רערעגניי רעד ,ןיטנע לאוי
 ַא ךיז רעטניה טַאהעג טלָאמעד ןיוש טָאה ,?עידרַאװג רעטלַא, רעש

 רעד ןיא רָאי קילדנעצ ןבלַאהרעדנָא ןופ ערעירַאק עשירעלעטשטפירש
 ןופ רענייא ןעוועג זיא רע .עסערּפ רעוויסערגָארּפ ןוא רעשיטסילַאיצַאס
 "ערקעס סלַא .רעטַאעט ןשידיי ןרעסעב ןוַאפ רעטעברַא עטסשיגרענע יד
 םעד טריטקַאדער רע טָאה ,"עניב-סקלָאפ עשידיי עיירפ,, רעד ןופ רַאט
 -ַאב טוג ןעוועג זיא רע .שידיי ףיוא רעטַאעט ןגעוו ךובלמַאז ןטשרע
 "עג ליפ טָאה רע ןוא רעפלעהטימ סנידרָאג סלַא רעטַאעט םייב טנַאק
 ףיט וצ ךיז טָאה רעטצעל רעד זיב ןעניביל .ז ןוא ןענירבָאק ןָאעל ןפלָאה
 ,ןיקסוועשטניוו טימ ןייגטימ סניטנע .עמַארדָאלעמ ןיא ןזָאלעגנײרַא
 זיא ?סטרעװרָאפ, ןופ ערעדנַא ןוא ןגרעבנערָאפ ,ןצטַאק .מ ,ןענידרָאג

 טרענימעג טינ רעבָא טָאה סָאד .ךַאז עכעלדנעטשרַאפ-טסבלעז ַא ןעוועג

 ןיא רעטעברַאטימ ַא רַאפ ןגָארקעג םיא טָאה רע ןעוו ,סניוועג סרעלימ

 ."טייהראוו; רעד
 -ייז סָאװ ,"דלָארעה, ןופ עדייב ,ןילַאמרעה ,מ ,ד ןוא ,ןיבור .מ .א

 -יירש ןעוועג ךיוא ןענייז ,"טייהראווע רעד ןיא ןרעלימ ייב ןבילבעג ןענ

 ןופ .ןעמענרעביא טגעמעג ךיז טָאה ףעש רעיינ רעד ןעמעוו טימ ,רעב
 -ךושז ןיא .,רעטמירַאב ןרָאװעג טייצ רעד טימ ,ןילַאמרעה זיא ייווצ יד

 -רַאפ סָאװ ,ענעי החלצה רעמ ןבָאה ,סעיסעּפָארּפ ערעדנַא ןיא יו ,םזילַאנ

 רָאנ .געוו ןרעטיירב ַא ךיז רַאפ ןכַאמ וצ ףיוא סנגיובנלע ערעפרַאש ןגָאמ
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 -סעיינ ןופ ,גנוטייצ רעשידיי ַא ןיא טעברַא רעכעלגעטיגָאט רעד ןיא
 -ַאמָאר ,ןעלקיטרַא עשיטסיצילבוּפ ןוא עוויטַאמרָאפניא זיב ,יירעביירש
 רעמ ןרעוו סָאװ ,רעבייוו רַאפ תושרד-רסומ .,ןעגנולייצרעד עצרוק ,ןענ
 ,תולאש-רענעייל יילרעטנזיוט ןענעקסּפ זיב --- ליבסנַאמ ןופ טנעיילעג
 ןטסילַאנרושז עטסכעלצונ יד ןופ רענייא דימת ןעוועג ןיבור .מ .א זיא
 ,עסערּפ רעשידיי רענַאקירעמַא רעד ןיא

 -ייא ןרָאװעג ןכיגניא זיא סָאװ ,רעטכיד רעגנוי רעד ,םינָאלס לאוי
 רענייפ ַא ,עבלע ןָאעל ;ןדיי ייב סרעטרָאּפער עטסקנילפ יד ןופ רענ
 .סגנוטייצ רעקיטייזלַא ןַא ןרָאװעג ןיא סָאװ ,טסינָאטעילעפ רעגנוי
 רעד וצ רענעמוקעגוצ רעטעּפש טייצ עצרוק ַא טימ רעד ךיוא ;שטנעמ
 -ןבא ןַא שממ ןרָאװעג ןכיג ןיא רָאג זיא ,ןַאמקינָאג קחצי --- "טייהראוו;
 ,ןרעלימ רַאפ בוט

 ,בַא ןעמעוו ,"טסיסטרעוורָאפ, רעגנוי ַא ןעוועג זיא ןַאמקינָאג קחצי
 ַא ןופ --- טנַאלַאט-רעביירש טימ ןשטנעמ ַא סלַא טנעקרעד טָאה ןַאהַאק
 ַא ןיא טייצ לקיטש ַא טעברַאעג טָאה ןַאמקינָאג .,עיצקַאדער ןיא לווירב
 ןעמעוו ייב ,ןטנַארגימיא עטנעגילעטניא ערעדנַא ליפ יװ ,ּפַאש-קוָאלק
 יב .טלעװ רעיינ רעד ןיא עיצנַאטס עטשרע יד ןעוועג זיא ּפַאש רעד
 ךיז טָאה סָאװ ,רעטרָאּפער ַא יו רעמ טינ ןעוועג רעבָא רע זיא ןענַאהַאק
 -ימ ייב ,גנוטייצ ןיא ?טנַאה;, ַא ןופ הגרדמ רעד וצ ןענידרעד טנעקעג
 ףיוא ךיז ןענעכייצוצסיוא טייהנגעלעג יד ןגָארקעג דלַאב רע טָאה ןרעל
 עטכער סרָאטקַאדער םעד ןרָאװעג רע זיא ןכיג ןיא רָאג .ןטיבעג ליפ
 -ער רעשיטקַאפ רעד --- טייקנזעװּפָא סרָאטקַאדער םעד ןיא ןוא ,טנַאה
 ."טייהראוו , רעד ןופ רָאטקַאד

 עקידנעטש ןוא ןטסילָאס-טּפױה עטנכערעגסיואדןביוא ידיטָא טימ
 ןעמוקעגוצ ןענייז סע ןעמעוו וצ ,רעטסעקרָא-סגנוטייצ ןופ רעדילגטימ
 -ימ יאול זיא ,רעטעברַאטימ עקילעפוצ עלופטנַאלַאט ערעדנַא רעקילדנעצ
 -ראוו, ןייז סָאװ ,טינ רעדנואוו ןייק זיא ,םלוע ןשידיי םוצ ןעמוקעג רעל
 -עג זיולב טינ ןָא ןכָאװ ןוא געט עטשרע עריא ןופ ךיילג טָאה "טייה
 -וקנָאק קרַאטש רָאג טָאה יז רָאנ ,טפַאשרענעײל עיינ עסיורג ַא ןענואוו
 -רָאפ , ןטימ --- רקיע רעד ,ןעגנוטייצ עקידנריטסיזקע יד טימ טריר
 ,"סטרעוו

 ףמַאק ןַאהאק-רעלימ רעד 4

 -עפמעק ַא ןעוועג ?טייהראוו איד; זיא ןָא רעמונ ןטשרע ריא ןופ

 -ָארכ רעכעלטפַאשלעועג ריא ןיא ויסערגַא ,גנוטייצ עקידנפיירגנָא-שיר

 רעבָא ,ןגַארפ-טייצ רעביא רעטעברַאטימ יד ןופ ןעלקיטרַא יד ןיא ,קינ

 -קיטרַא-טייל ענעגייא סרעלימ יאול ןעמוקעגסױרַא ןענייז ןטספרַאשמוצ

 -ערגַאבמא טעמכ ןעוועג זיא דלעפ-טכַאלש רעשיטסילַאנרושז ןייז .ןעל
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 -ער ענייז ןיא וליפַא ,"סטרעוװרָאפ,, ןיא ןביירש טגעלפ רע תעב .טצענ
 ןיא ןעמעלַא ןוא ץלַא ןריקַאטַא יירפ טנעקעג רע טָאה ,ןרָאי עשירָאטקַאד
 ךיוא זיא רעבָא טציא ,גנונעדרָא רעכעלרעגריב רעקידנריטסיזקע רעד
 ןעמוקעגוצ ,"סטרעוװרָאפ, רעד רקיע רעד ,ײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס יד
 טָאה רע עכלעוו ןגעק ,סעיצוטיטסניא ןוא ןשטנעמ ןופ המישר רעד וצ
 ,קיטירק ןייז ןופ ןלייפ יד ןרעדיילש טנעקעג

 ליטס םעד ןגָארטעגנײרַא ךיילג רע טָאה ?סלעירָאטידע; ענייז ןיא
 -מָאב טצונעג טָאה רע .יירענדער לַאװ-ברע רעטסקידנעיירש רעד ןופ
 -נגָאלש-רעמַאה יד ,ןטייקיניילק עטסדנימ יד ןגעוו רעטרעוו עשיטסַאב
 ,ןײלַא ךיז ןביולסיוא םייב יװ ,רענגעק ףיוא ןלַאפנָא םייב ןצַאז עטסקיד
 דָארג זיא םלוע-רענעייל ןשידיי םעד .טניירפ עריא ןוא גנוטייצ ןייז
 -עלֶע יד ןפרַאורַאפ ןטימ .ליטס רעקיזָאד רעד ןרָאװעג ןלעפעג קרַאטש
 רעטיהעגּפָא דימת זיא סָאװ ,טרָאװ םענעבירשעג ןופ ןעמַאצ ערַאטנעמ
 יד ןופ ליטס-רקפה םעד ךיוא ןגיטשעגרעבירַא רעלימ טָאה ,ןטדערעג ןופ
 רעד ןיא רעכַאמכָאנ רעטסעב רעייז סָאװ ,ןעלקיטרַא-טייל עשיטסריוה
 ךיג זיא רעלוּפָאּפ ױזַא ,ײלַאּפ ןַאהָאי --- ןעוועג זיא עסערּפ רעשידיי
 ןשידיי םייב עיגָאלעזַארפ ןטַאקַאלּפעמַאלקער עשירעלימ יד ןרָאװעג
 רקיע רעד ,ןרעגַאל עלַא ןיא רענגעק עטסרעטיב ענייז וליפַא זַא ,םלוע
 ענייז ןרעדנואווַאב ןגעלפ ,"ןטסיסטרעװרָאפ, ענעריואוושעג יד ןשיווצ
 החיצר אלמ טפָא ןכַאמ ייז טגעלפ טלַאהניא רעייז םגה ,ןעלקיטרַא-טייל
 ,רבחמ ןגעק

 ןכַאמ סָאװ ,בַאטש ןייז טימ רעלימ זַא ,טליפרעד ףכית טָאה ןַאהַאק
 ןופ ןרעטסומ עבלעז יד ןריּפָאק םייב לעטשנָא ןלערוטלוק רעמ ַא זיולב
 -רָאפ, םוצ ץנערוקנָאק עכעלרעפעג ַא ןרעװ טעװ ,םזילַאנרושז ןלעג
 יוװ ,רערעווש ןעוועג זיא ץנערוקנָאק עקיזָאד יד ןטלַאהוצסױא ."סטרעוו
 יד סָאװ ,םעד תמחמ ,"טַאלבעגַאט, ןגעק ףמַאק םעד ןריפנָא רעטייוו
 -ַאטיּפַאק ןופ טַאלב סלַא ןרעוו ןעירשרַאפ טנעקעג טינ טָאה "טייהראוו,
 טקורדעג גנוטייצ ןייז ןיא טָאה רעלימ לייוו ,"ןעגנילרעטסניפ, עשיטסיל
 ןופ עיניל יד ."סטרעוורָאפ , רעד יו ןעלקיטרַא עשיטסילַאיצָאס רעמ
 -ירַאגלואוו וצ רעמ ךָאנ טריטקיד ןענַאהַאק טָאה דנַאטשרעדיװ ןטסנעלק
 -רענעייל ןטסקילעטשרעטניה עמַאס םעד ןכיירג וצ ידכ ,גנוטייצ ןייז ןריז
 ןיא סיפ יד רַאפ טרעטנָאלּפעג ןענַאהַאק ךָאנ ךיז ןבָאה ָאד ןוא ,ןומה
 -יירש עשיטסילַאיצָאס עשיקנערפ-טלַא ענױזַא עיצקַאדער-*סטרעוורָאפ,
 טָאה רע ןעמעוו רַאפ ,ערעדנַא ןוא ןיקטעמַאז .מ ,םיובנעגייפ .ב יו ,רעב
 -נייא טנעקעג טינ ,טַאלב ןייז ןופ טײקמירָא רעקידטלָאמעד רעד ייב ,ךָאנ
 ןצנַאגניא ןטעברַא ערעייז ןוא רַארָאנָאה ייז ןלָאצ ןופ םעטסיס יד ןריפ
 ,ןקורד טינ

 -"גנוטייצ-רעטעברַאא רעד ןופ ליּפשייב םעד ןָא ךיז קידנענָאמרעד
 ךרוד סיזירק ןרעווש ַא ןופ טײרדעגסױרַא ךיז טָאה סָאװ ,טפַאשלעזעג
 ןיא רעפלעהטימ ענייז טימ ןַאהַאק ןענייז ,"טַאלב-דנעבַא; סָאד ןדנירג
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 ןופ האצמה רעד ףיוא ןלַאפעג ךיוא *ןָאשיײאיסָאסַא-סטרעוװרָאפ, רעד
 -ייז ןיא טלייצרעד ןיילַא ןַאהַאק יו .גנוטייצ-ןגרָאמ עיינ ַא ןבעגסױרַא
 ; ןליצ ייווצ ןכיירגרעד טפרַאדעג טַאלב-גרָאמ סָאד טָאה ,ןרַאומעמ ענ
 -נָאנַא-?טגנַאלרַאפ-רעטעברַא, עכעלגערטנייא רעייז יד ןעמוקַאבנײרַא .א
 ןופ ןגירקסיױרַא ןבױהעגנָא ןיוש טָאה *לַאנרושזדןגרָאמ, רעד סָאװ ,ןעס
 ןלעטשנָא רעסעב ןליוו רעבעגסטעברַא סָאװ םעד בילוצ ,?טַאלבעגַאט;
 ?רעיצּפָא-רענוד ַא; ןפַאש וצ .ב ; ירפ רעד ןיא ךיילג רעטעברַא עשירפ
 -ייפ טַאלב םעיינ ןיא ןטַאטשַאב ךרוד ,קיטיורק רעכעלרעניא רעד רַאפ
 ,רעביירש עשיטסילַאיצַאס-םורפ ערעדנַא יד טימ ןעניקטעמַאז ,ןעמיובנעג
 ןוא ,טשטניוועג ןעוועג טינ זיא ?סטרעװרָאפ, ןיא טעברַאטימ סנעמעוו
 .ןרעוו רוטּפ טנעקעג טינ רעגייטש רעדנַא ןַא ףיוא טָאה'מ ןעמעוו ןופ
 "ןָאשיײאיסָאסַא, יד טָאה גנומענרעטנוא רעיינ ַאזַא רַאפ טלעג לסיבַא
 טפַאשלעזעג-?סטרעוװרָאפ , יד טָאה ,ןפַאש גנירג טנעקעג טלָאמעד ןיוש
 ,"גנוטייצגרַאמ , יד ןבעגוצסױרַא ןביוהעגנָא ,1906 ,רַאונַאי ןט15 םעד

 "רַאפ-* טטרעוורָאפ, רעד ןופ ןטנַאלַאט עטסעב יד ,ךיז טייטשרַאפ
 יװ ױזַא .ןעגנַאגעגרעבירַא טינ גנוטייצ רעיינ רעד וצ ןענייז גנוטלַאװ
 -ייפ .ב רעטנוא ?גנוטיײצ-ןגרָאמ , יד טָאה ,רעווש ןענייז ןבױהנָא עלַא
 ,טפַאשרעטעברַאטימ-טּפױה סניקטעמַאז .מ טימ ,עיצקַאדער סמיובנעג
 ץנערוקנַאק עּפַאנק ַא רעבָא ,טַאלב שיטסילַאיצָאס ַא ןרעוו וצ ןזיװַאב
 טַאהעג ןיוש טָאה גנוטייצדגרָאמ ערעטלע יד .,?לַאנרושז-גרָאמ,, םוצ
 ןוא ?טגנַאלרַאפ-רעטעברַאא עניילק ליפ יד בילוצ שזַאריט ןשּפיה ַא
 ךיוא ,בגא ,טָאה *לַאנרושזױגרָאמ, םעד ,ןסנָאנַא-"סעסנעשט-סענזיב;
 עניילק יד ןופ ליפ ןגָארקעגרעבירַא טָאה רע זיב ,רָאי ףניפ ןעמונעג
 טנעקעג טינ ךיז ןעמ טָאה לֵאפ ןטסעב ןיא .?טַאלבעגַאט, ןופ ןסנָאנַא
 ןגירקסױרַא ןעגנוטייצ עדייב ןופ טעװ ?גנוטייצןגרָאמ ,, יד זַא ,ןטכיר
 טרעטשעג טינ רעבָא טָאה סָאד .טכַאנרעביא לַאװק-הסנכה ןקיזָאד םעד
 ןכיירגרעד טינ סָאד ןביירשוצוצ "ןָאשיײאיסָאסַא; רעד ןיא ןטסינַאהַאק יד
 -ייפמוא רעד וצ ,ליצ ןשירחוס ןטשטניוועג ןקיזָאד םעד ּפַאלק ןייא טימ
 ַאוַא ןבעגוצסױרַא טינ טזײװַאב יז יַאמעלַא ,עיצקַאדער רעד ןופ טייקיא
 .ןרעו רשעתנ ייווצ-סנייא לָאז סָאװ ,טַאלב

 ןזיװַאב דלַאב עיצקַאדער ןיקטעמַאז-םיובנעגייפ יד ךָאנ טָאה וצועד
 טימ אפוג "ןָאשײאיסָאסַא, רעד ןיא ךיז וצ האנש עשּפיה ַא ןפורוצסױרַא
 "סעקינטײרלָא , עקידנעמוקפיוא יד ןגעק ןעלקיטרַא עירעס ַא סניקטעמַאז
 ,"סעקינטייטסע-לעיר ןסָאנעג; יד וצ תונעט ענייז .ןעייר ענעגייא יד ןיא
 ןפָארטעג ןבָאה סעיסעּפָארּפ יד ןיא ןטסירעירַאק וצ ,םירחוס ױזַא םתס וצ
 -קַאדער-"גנוטייצדןגרָאמ , יד ןיוש טָאה ךערברַאפ םעד טָא ,לטניּפ ןיא
 ןופ ןטעברַא-שזַאטרָאּפער ןקורד טימ וליּפַא ןפיוקסיוא טנעקעג טינ עיצ
 רעטנוא ,טלָאמעד טָאה ןַאמקינָאג םגה ,ןַאמקינָאג .י ןופ ןוא ןייּפ סקַאמ
 -דניז יד ןבײרשַאב טימ ןעמונרַאפ ןצנַאגניא ךיז ,העּפשה סנַאהַאק .בַא
 ,סַאג רעט14 רעד םורַא עינָאלָאק-טײקנסַאלעגסױא רעד ןופ ןטסענ



 יי קייח 20 1 82

 -ייצ"ןגרָאמ , רעד ףיוא ןלַאפעג זיא ןָאשיײאיסָאסַא רעד ןופ קַאה יד
 "קע רעטרעטַאמעג ַא ךָאנ ןרָאװעג טלעטשעגּפָא זיא טַאלב סָאד ."גנוט
 -ןַאהַאק רעד טָאה לַאפכרוד םעד טָא טימ רָאנ ,ןכָאװ סקעז ןופ ץנעטסיז
 "גנוטייצ-ןגרָאמ , רעד ןופ גנורַאפרעד יד .טכיירגרעד ליצ-טּפיוה ןייז דצ
 יד ןיא זיא ןענַאהַאק ץוח ַא זַא ,זײװַאב ַא יו ןרָאװעג טצונעגסיוא זיא
 ןענעק לָאז סָאװ ,שטנעמ רעקיצנייא ןייק ָאטינ ןעייר-" סטרעוורָאפ,
 זַא ,ןעגנורדעג ייז ןבָאה ןופרעד .גנוטייצ עשידיי ַא ןריטקַאדער קידלזמ
 ,גנוגעווַאב-?סטרעוורָאפ,, רעד טרעטש ,ןענַאהַאק טרעטש סע רעוו

 יד ןגָאלשעג ױזַא טָאה ?גנוטייצ-ןגרָאמ , רעד ןופ עיצַאדיוװקיל יד
 -רָאפ, ןיא ןטסילַאנרושז עטגױנעג-שיטסילַאיצָאס רעמ יד ןופ סעיצקַא
 -עד ןביוהעגנָא טָאה ןיקטעמַאז רעטקידניזרַאפ רעד זַא ,זיירק-"טסטרעוו
 --ָאנָאה טלָאצ'מ ןעמעוו ,רענָאיסנעּפ ַא ןופ דנַאטש םוצ גנַאג ןייז טלָאמ
 -רעטנוא ןצנַאגניא ךיז טָאה םיובנעגייפ תעב ,טינ םיא טקורד'מ ןוא רַאר
 טָאה'מ סָאװ ,ןטעברַא עלַא ןָאטעג ןיוש טָאה רע .ןענַאהַאק וצ ןבעגעג
 -רָאפ, ןיא גנַאל ןרָאי אדבוע-טּפױה ןייז ןוא ,טמיטשַאב םיא רַאפ
 ןַאהַאק ."ווירב-?טניב, ןופ תולאש ןענעקסּפ וצ ןעוועג זיא "סטרעוו
 טסילַאנרושז רעגנוי רעקנילפ רעד : טסולרַאפ ַא טַאהעג ךיוא רעבָא טָאה
 וצ קעװַא "גנוטייצ-ןגרָאמ,, יד ןלעטשּפָא ןכָאנ דלַאב זיא ןַאמקינָאג קחצי
 ,"טייהראוו; רעד ןיא ןרעלימ

 םענעגיוצרַאפ םעד ןופ בייהנָא םעד רָאנ ןעזעג טָאה 1906 רָאי סָאד
 טָאה ףמַאק ןקיזָאד םעד ןיא .ןענַאהַאק ןוא ןרעלימ ןשיוצ ףמַאק ןרעטיב
 -רושז ןייז :גנוטייצ רענעגייא ןייז ןופ חוכ ןצנַאג םעד טצונַאב רעלימ
 ןעק סָאװ ,עיצַאזנעס עדעי ןרעטשינוצסיוא ףיוא טנַאלַאט ןשיטסילַאנ
 ;רענעיײל רעמ םיא ןפַאשרַאפ ןוא םלוע ןשידיי ןפיוא גנוקריוו ַא ןבָאה
 -םיונוצ ףיוא טײקשירָאטַאזינַאגרָא עשיגָאגַאמעד עשירעדניפרעד ןטלעז ַא
 ענעדירפוצמוא עלַא ,סעּפורג עטעדווירקעג עלַא טַאלב ןייז םורַא ןביילק
 -ַאּפ עדעי ןקיטומרעד וצ ןוא ,םלוע ןשידיי-שיטנַארגימיא ןשיוצ םידיחי
 ןוא ץלַא .ןענַאהַאק וצ ןוא ?סטרעװרָאפ, םוצ עיציזָאּפָא עלעיצנעט
 קינָארכ רעד ןיא ,"סלעירָאטידע; ענייז ןיא טצונעגסיוא רע טָאה ןעמעלַא
 ,אתגולּפ-רב ןייז ןגעק ,"טייהראוו; רעד ןופ ןקירבור ערעדנַא עלַא ןיא ןוא
 -ןּפָאּפ רעטעוועדנופעגנייא ןַא ןופ גוצרָאפ םעד טַאהעג רעבָא טָאה ןַאהַאק
 לעטשנָא ןטימ ןוא שזיטסערּפ ןכעלטפַאשלעזעג ַא טימ ,גנוטייצ רערעל
 ץוח ַא .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ ןוא םזילַאיצָאס רַאפ ןַאגרָא ןַא ןופ
 ,רענעייל ערעטסָארּפ יד רַאפ ריבסמ ןקידװעדײרַאב ַא ןופ טנַאלַאט ןייז
 םעד םלוע ןטסטיירב םעד ןגָארטוצרעטנוא טייקיאייפ ענעברָאװרעד ןייז
 ַא ןריטשומוצסיוא חוכ ןטימ םענייאניא :; ףָאטש-סגנוטייצ ןטסרעלוּפָאּפ
 ,טַאלב ַאזַא ןריצודָארּפ ןענעק לָאז רע ןעמעוװ טימ ,רעטעברַאטימ בַאטש
 ןבָאה טַאלב ןייז ןופ ןעלטימ עקידנסקַאװ יד לייוו ,טלָאװעג טָאה רע יו
 עקיאייפ טנעה ענייז ןיא ןעמענוצניײרַא ןטייקכעלגעמ יד ןבעגעג םיא
 םיא ןענייז { ןליצ ענייז רַאפ ןעמערופרעביא ןצנַאגניא ייז ןוא רעביירש
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 -ָאס יד ,אפוג "סטרעװרָאפ, ןופ עיצַאזינַאגרָא יד טסניד םוצ ןענַאטשעג
 -פַאשרעּפרעק-ףליה עקיטייזנגעק ןוא עשיטסינָאינוי-דיירט ,עשיטסילַאיצ
 -נרילַארטנָאק ַא ןעוועג ןענייז ןשטנעמ-"סטרעוורָאפ, יד עכלעוו ןיא ,ןעט
 ,חוכ רעקיד

 -עג טָאה רע .טנערוקנָאק-טּפױה ןייז טנעקעג טוג טָאה ןַאהַאק
 רע זיא ,ףמַאק ןיא ןעלטימ יד ןביילקרעביא טינ טעװ רענעי זַא ,טסואוו
 רעטשרע רעד ןיא ,טיבעג ןדעי ףיוא ןרעלימ ןענעגעגַאב וצ טיירג ןעוועג
 ןעמעוו רַאפ ,ןומה ןטסָארּפ םענעי ףיוא טציטשעג ךיז ןַאהַאק טָאה עיניל
 רעדנַא ןַא ןופ סעקימעלָאּפ ןעמעוו וצ ,גונעג יװ רעמ זיא גנוטייצ ןייז
 םלוע םעד טָא .,ןעגנוקיטעּפשרַאפ עסיורג טימ רעדָא ,ןטלעז ןכיירג טַאלב
 ,ןלעפעג ליואוו םיא טוט סָאװ ,ףָאטש ןקירעהעג ןטימ טלכעקעג רע טָאה
 -ָאנגיא וצ ןעניגרַאפ טנעקעג טּפָא ךיז רע טָאה טפַאשרענעיײל ַאזַא רַאפ
 ,טניולעג ךיז טָאה געוו ַאזַא רָאנ ןעוו ,טנערוקנָאק םעד ןריר

 ןופ געט עטשרע יד ןיא ןיוש ןַאהַאק טָאה טייצ רעבלעז דעד ןיא
 םעד ןדָאש וצ ידכ ,טפרַאדעג טָאה רע סָאװ ,ןָאט וצ טלעפרַאפ טינ ףמַאק
 וצ טכער סָאד םיא ייב ןעמענוצוצ ןוא ןעזנָא ןכעלטפַאשלעזעג סאנוש
 ,גנוטייצ רעכעלטניירפ-רעטעברַא רעלַאקידַאר ןופ ךירדמ ַא יװ ןטליג
 ןדירפוצמוא ןענייז סָאװ ,ןטסילַאיצָאס עשידיי ליפ זַא ,ךיז קידגסיוורעד
 "טײהרַאװ איד, ןרעלקרעד וצ לעמרָאפ טיירג ןענייז ,"סטרעװרָאּפ, ןטימ
 ןופ תוחוכ עלַא טריזיליבָאמ רע טָאה ,גנוטייצ עשיטסילַאיצָאס ַא סלַא
 ןופ תיבה:לעב רעשיטקַאפ רעד ןיילַא .ןדיײמרַאפ וצ סָאד זיירק ןייז
 רע טָאה ,ןצכעריפ עיצקַאדער ענייז רעביא לָארטנָאק ןָא ,"סטרעװרָאפ;
 ילעב רעקיצנייא רעד זיא טנערוקנָאק ןייז סָאװ ,ןופרעד ןזעוו ַא טכַאמעג
 ײטרַאּפ ןייז וצ גנואיצַאב-קזוח ענעגייא ןייז ."טייהראוו, רעד ןופ תיבה
 רַאפ טרעטשעג טינ רָאג םיא טָאה ,"סטרעוװרָאפ , ןופ להקה-תעד םוצ ןוא
 ,לָארטנָאק ןשלהק ןופ רעגנעהנָא רעמורפ ַא ןרעוו וצ טייקכעלטנפע רעד

 תמחמ ,רענגעק םעד רעביא גוצרָאפ ַא ןבעגעג םיא טָאה לעטש ַאזַא ןעוו |
 -רַאפ רעטַאװירּפ רעד ןופ רענָאיצקַא-טּפיױה רעד ןעוועג טרָאפ זיא רענעי
 ."טייהראוו, יד ןבעגעגסױרַא טָאה סָאװ ,טפַאשלעזעגיגַאל

 -ַאק ןבָאה סָאװ ,1906 ןופ ןלַאװ יד ןעמוקעגרעטנוא ןענייז ָאד ןוא
 לֵאװ רעד רַאפ שדוח םעד ןיא טָאה רע .ןפלָאהעגסױרַא קרַאטש ןענַאה
 -ַאטיגַא עקידמערַאיל ַא ןריפנָא ןופ קסע םעד ןעמיובנעגייפ ןבעגעגרעביא
 -עגוצ ךיוא רע טָאה ןיילַא .ןטַאדידנַאק עשיטסילַאיצָאס יד רַאפ עיצ
 -מַאזרַאפ ערעסערג ףיוא ןטערטעגסױרַא וליפַא זיא רע .טנַאה ַא טגייל
 ,רָאטקַאדער ןופ תובישח יד : ןכַאז עדייב ןכיירטשוצרעטנוא ידכ ,ןעגנול
 יו :ןײגַאב טינ קיטילָאּפ עשיטסילַאיצָאס יד ךיז ןעק םיא ןָא סָאװ
 -רַאפ ןפלעה וצ ,למוטילַאװ םעד ןצונוצסיוא טפַאשרעטסיימ ןייז ךיוא
 רעבָא טָאה ןרעלימ .גנוטייצ רענעגייא רעד ןופ עיצַאלוקריצ יד ןרעסערג
 "יא ןציטש רַאפ---לָאה ינעמעט ןופ הסנכה רעטעפ רעד וצ ןעיצ ןביוהעגנָא
 ,ןטַאדידנַאק ער
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 ןעוועג ינעמעט ןופ טַאדידנַאק-רָאנרעװָאג רעד זיא רָאי םענעי ןיא

 טכַאמ עקיזָאד יד .רענגעק-ינעמעט ַא ,טסריוה רעבעגסיױרַא-סגנוטייצ רעד

 ןופ ליפ ןעװעטַאר וצ ידכב ,ןייז הצפמ טזומעג םיא טָאה עיצַאזינַאגרָא

 ןעמיטש סטסריוה ןענעבנגַאב רַאפ עמרוט ןופ סרעּפוטשרעטנוא עריא

 יידנַאק רעקיגנעהּפָאמוא ןַא ןעוועג זיא טסריוה ןעוו ,רעירפ רָאי ַא טימ

 -עגסיוא ןרעלימ ךיז טָאה .,קרָאיײינ ןיא רָאיעמ ןופ טמַא םעד ףיוא טַאד

 דחוש-טסריוה---ןוא טלעג-עקּפַאל-ינעמעט ןגירק ןענעק טעוװ רע זַא ,טכוד

 ךָאד טציטש רע ןרָאװ ,ןלַאקידַאר עשידיי יד ייב רשכ ןביילב טרָאפ ןוא

 .לַארעביל סלַא ןטלָאגעג טָאה סָאװ טַאדידנַאק ַא

 ןבעגעג גנוטכַא רעבָא ןיוש ןבָאה ןענַאהַאק טימ *סטרעוורָאפ, רעד

 טָאה טסברַאה םענעי .ןפלעה טינ ןלָאז םיצורית סרעלימ זַא ,ףיורעד

 יד ןיא ןענַאהַאק וצ לענָאיציזָאּפָא ןעוועג זיא סָאװ ,"טפנוקוצ , יד וליּפַא

 "נערָאפ לרַאק ,רד ןקיטײזַאב טזומעג ,ןזיירק עשיטסילַאיצָאס ענעגייא

 ןיא רעטעברַאטימ ַא ןעוועג זיא רע סָאװ רַאפרעד ,רָאטקַאדער סלַא ןגרעב

 | ."טייהראוו; רעטקידניזרַאפ-שיטילָאּפ סרעלימ

 ןרָאװעג רענעפָא ץלַא ?*טײהרַאװ איד; זיא ןרָאי עקידנעמוק יד ןיא

 םיפתוש-טפעשעג ענייז טימ רעלימ ,ןלַאװ יד ברע גנוטייצ-ינעמעט ַא

 ןרילרַאפ ,טלָאװעג טינ ןבָאה ייז .ןויסנ םעד ןייטשייב טנעקעג טינ ןבָאה

 רַאפ זיא סָאװ ,הסנכה רעקיזָאד רעד ןופ רעלָאד רעטנזיוט רעקילדנעצ יד

 - "צג ןענייז ןסנָאנַא עמיטיגעל ןופ תוסנכה יד תמחמ ,קיטכיוו ןעוועג ייז

 -סיוא טשרע ףרַאד סָאװ ,גנוטייצ רעיינ ַא רַאפ לעיצעּפס ,ערעגָאמ ןעוו

 עקַאט רעלימ טָאה םעד ץוח ַא .,ןטפעשעג ןסנָאנַא יד ןופ קלח ַא ןפמעק

 ןופ רָאטקַאדער םעד טמוק סָאװ ,טכַאמ לסיב סָאד ןגירקניײרַא טלָאװעג

 ףיוא ןטַאדידנַאק ןפרַאװכרוד רעדָא ןלייוורעד ןפלעה ןעק סָאװ ,טַאלב ַא

 .ןזײרקילַאװ עשידיי ןיא ןטמַא ײלרעלַא

 הנחמל ץוחמ ?טייהראוו איד , טלעטשעג ךיוא ןבָאה סנָאינוי יד ןעוו

 ןופ רעייפ םעד טלעטשעגנָא רעלימ ןיוש טָאה ,קיטילָאּפ-ינעמעט ריא רַאפ

 "טייהראוו; רעד ןיא ןקירבור ערעדנַא יד ןופ ןוא ?סלעירָאטידע; ענייז

 ןענַאהַאק טימ ןייג רעייז רַאפ סרעוטדץָאינוי יד טימ ךיז ןענעכערוצּפָא

 .?סטרעורָאפ, ןטימ ןוא

 ןרעלימ דצמ רעװּפָא ןוא ןלַאפנָא ןופ הרדס ַא קעװַא טלָאמעד זיא

 עטסרעמ יד ןרָאװעג ןגױצעגנײרַא ןענייז סע עכלעוו ןיא ,ןענַאהַאק ןוא

 קרָאירינ ןיא ,ןדיי ייב סעּפורג ןוא סעיצַאזינַאגרָא עשיטילָאּפ-לַאיצָאס

 "ערּפש-שידיײ; רעקיציה ַא דימת ןײלַא ,רעלימ .ץניוװָארּפ רעד ףיוא ןוא

 טלעטשעג "טייהראוו; ןייז טָאה ,עיצַאלימיסַא ןופ רעגנעהנָא "רעדנעכ

 רע ,ןטסילַאירָאטירעט-ןטסילַאיצָאס יד טימ ןויציילעוּפ יד ןופ טסניד ןיא

 ןלָאז ייז יבַא ,םזינויצ ןכעלרעגריב ןרַאפ טרָאװ טוג ַא טַאהעג וליפַא טָאה

 .עינַאּפמָאק-?סטרעוורָאפ, רעד ןגעק ןפלעה םיא

 ענייז ןופ ענייא טקורדעגּפָא ןַאהַאק .בַא טָאה טייצ רענעי םורַא

 ןיא רעטעברַאטימ ַא ןופ סעיצנעדנָאּפסערָאק-"ןסערעטניא-עכעלשטנעמ,
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 -עמ ערעייז ןוא סרערָאנש רענַאיצילַאג ןבירשַאב טָאה סָאװ ,עיצילַאג
 ןגעק עצעה עצנַאג ַא ןריצירבַאפ וצ טצונעגסיוא רעלימ סָאד טָאה .ןדָאט
 "טייהראוו איד, ,עיצילַאג ןופ ןדיי עלַא ןקידיײלַאב רַאפ ,"טטרעוװרָאפ;
 ,"טטרעוורָאפ, ןפיוא טָאקיָאב ַא וצ זיב ןריפרעד וצ ןטסָאמרַאפ ךיז טָאה
 -סדנַאל רענַאיצילַאג ליפ ןיא .עקירעמַא ןיא ןדיי רענַאיצילַאג יד דצמ
 ןגעק "ןטסיטייחראוא טפמעקעג קרַאטש ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא-טיײל
 ןעמונעגנָא תופיסא ערעייז ייב עקַאט ןענייז טּפָא ןוא ?ןטסיסטרעװרָאפ,
 -ייז ןוא ןַאהַאק ."סטרעוורָאפ,, םעד ןעמַאדרַאפ וצ סעיצולָאזער ןרָאװעג
 -ַאיצילַאג יד רַאפ ןרעפטנערַאפ קרַאטש טזומעג ךיז ןבָאה רעגנעהנָא ענ
 רעבָא טָאה עצעה עקיזָאד יד .רעביארָאפ זיא למוט רעד זיב רענעייל רענ
 ןרָאי טימ ןרעלימ ןלָאצַאב וצ ?ןטסיסטרעוװרָאפ, רענַאיצילַאג טיירגעגוצ
 רעמ ַא רַאפ טצונעגסיוא טײלסדנַאל ערעייז ןבָאה ייז ןעוו ,רעטעּפש
 ןעז ןלעװ רימ יװ ,טַאלב ןייז טימ ןרעלימ ןגעק עצעה רעכיירגלָאפרעד
 ,רעטייוו

 ןשיווצ ןפמַאק-ץנערוקנָאק עטסנסיברַאפ עטשרע יד ןופ רענייא ךָאנ
 ."ערעפַא םיסקַאמ; רעד םורַא ןעמוקעגרָאפ זיא ןענַאהַאק ןוא ןרעלימ
 "טייהראוו איד, תעב סָאװ ,ןופרעד ןעמוקעגסױרַא זיא ךוסכס רענעי
 ןבירשעגוצ טינ טרָאפ "דנוב, םעד יז טָאה ,"דנוב, םעד טציטשעג טָאה
 ןגעק גנוגעװַאב ץוש-טסבלעז רעד ףיוא לָאּפָאנָאמ ןכעלסילשסיוא םעד
 -רַאפ קרַאטש ןטסידנוב עגיה יד טָאה סָאד .דנַאלסור ןיא ןעמָארגָאּפ
 וצ הרוכב יד "סטרעוװרָאפ, םעד ןבעגעגּפָא רַאפרעד ייז ןבָאה .,ןסָארד
 רעד ןופ טנעדיזערּפ רעשידיי רעד; ןעוו ,סעיינ יד רעטשרע רעד ןדלעמ
 סלַא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג זיא ,םיסקַאמ ,"קילבוּפער רעשיטלַאב
 ,טַאגעלעד-"דנוב,

 -ילק ,מ) "םיסקַאמ, ,עגיר ןיא "דנוב, ןופ רעריפ ןקיזָאד םעד ןגעוו
 ,טעטימָאק רעגיר ןיא עלָאר עסיורג ַא טליּפשעג טָאה רעכלעוו ,(יקסנַאװ
 רעד ןיא רענַאבנזייא יד ןופ קיירטס-לַארענעג ןטימ טריפעגנָא טָאה סָאװ
 ןיא טקורדעג טַאהעג עסערּפיעיצַאזנעס עגיה יד טָאה ,טנגעג רעשיטלַאב
 ןעוועג ןכָאװ עכעלטע זיא רע זַא ,תועידי עטכַארטעגסיױא 1906 רַאונַאי
 זיא דליב ןייז זַא ןוא ,"קילבוּפער רעשיטלַאב רעד ןופ טנעדיזערּפ , רעד
 רענעגיוטשעג-טינ רענעי ןופ תועבטמ ףיוא טקורדעגּפָא ןעוועג וליפא
 זיא ןוא דנַאלסור ןופ טעװעטַארעגסױרַא ךיז טָאה רע ןעוו .?קילבוּפער,
 -נייא ןטסידנוב עקנילפ ןבָאה ,1906 לירּפַא ןיא ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 עסערּפ רעשילגנע רעד רַאפ גנוניישרעד "עגנולצולּפ , ןייז ָאד טנדרָאעג
 םעד טַאהעג טָאה "סטרעװרָאפ , רעד יו ,םעד ךָאנ ןגרָאמ ףיוא טשרע
 עסערּפ רעשידיי-טינ רעד רַאפ ,ןעמוק ןייז ןגעוו טכירַאב ןכעלסילשסיוא
 -נַאג יד טנקײלעגּפָא ,סרעטרָאּפער ןופ סעגַארפנָא ףיוא ,"םיסקַאמ, טָאה
 ןרַאפ ."תועבטמ, יד טימ ןוא "טפַאשטנעדיזערּפ , רעד טימ השעמ עצ
 -ּפָא עקיזָאד יד טרירָאנגיא ?סטרעװרָאּפ, רעד טָאה רעבָא םִלֹוע ןשידיי
 רענעזעוועג סמיסקַאמ ןופ עיצקיפ יד ןטלַאהעגנָא טָאה ןוא גנונעקייל
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 ןרַאפ ןעגנולמַאזטלעג ערעסערג רַאפ הלוגס ַא יװ ,טפַאשטנעדיזערּפ
 | ."דנוב;,

 -ַאק עיצַאזנעס ַאזַא ןבעגרעביא ןופ וטפיוא םעד רעביא טנרָאצרעד
 זיא ,ןָאק ןיא ?טייהראוו , ןייז ןעמענוצנײרַא טינ ןוא טנַאה ןיא ןענַאה
 ןטימ ןטסידנוב יד ןעמעוו ,שטנעמ רעד, :דלַאװג ַא טימ סױרַא רעלימ
 לָאמ ןייק רָאג זיא רע ; םיסקַאמ רעשלַאפ ַא זיא ,ןקױּפעצ *סטרעוורָאּפ,
 ,ןויציילעוּפ "1! קילבוּפער רעשיטלַאב ַא ןופ טנעדיזערּפ ןייק ןעוועג טינ
 -רעטנוא םערַאיל םעד ןבָאה רענגעק-"דנוב, ערעדנַא ןוא סעצוװָאסע-סע
 "עג תודע ןבָאה ייז עכלעוו ןיא ,"טייהראוו, רעד וצ ווירב טימ ןטלַאהעג
 ,טריטסיזקע טינ טּפיוהרעביא טָאה *קילבוּפער עשיטלַאב; ןייק זַא ,טגָאז
 ןיא .ןייז טלָאמעג טנעקעג טינ קילבוּפער ַאזַא ןיא טנעדיזערּפ ןייק טָאה
 עינַאּפמָאק סרעלימ ןטלַאהעגרעטנוא ייז ןבָאה טײקשיאײטרַאּפ רעייז
 -ענ ,טָאה אפוג "םיסקַאמ; טַאגעלעד רעד םגה ,"םיסקַאמ,, ןשלַאפ ןגעק
 -ער, ןוא -"טנעדיזערּפ ,, רעד ןופ ןָא בייהנָא ןופ ןפרָאװעגּפָא ךיז ,ךעב
 טָאה סָאװ ,"סטרעוװרָאפ ,, רעד ןעוועג רָאנ זיא קידלוש ,עיצקיפ-"קילבוּפ
 ,השעמ-עבָאב רעד ןופ ןגָאזּפָא ךיז טלָאװעג טינ

 ןוא ערעפא-זידרָאג רעד םורַא יו ,ערעפא-"םיסקַאמ;, רעד םורַא
 -עגרָאפ ןענייז --- ,ןדיי רענַאיצילַאג יד ןופ דובכ ןרעביא טיירטש םעד
 יד רַאפ דובכ רעּפַאנק ַא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןדירַאי עשימעלָאּפ ןעמוק
 -עג טָאה רעלימ .רעגערט"ןפאוו ערעייז טימ רעטיירטש עטקילײטַאב
 -שיגָאגַאמעד ןוא ןטסבָארג ןפיוא *סטרעוורָאפ, םעד ןוא ןענַאהַאק טלדיז
 ןופ ןקירבור ערעדנַא יד ןיא ןוא *?סלעירָאטידע/ ענייז ןיא רעגייטש ןעטס
 סרעפטנע ענייז ןיא טעװענַאשעג טינ טָאה ןַאהַאק ןוא ."טייהראוו; רעד
 םעד ,"ךעלקעב עטיור יד טימ ןַאמ-הרבחק םעד ,"קילושז עקרעלימ;
 -נעמ םעד ,"טניוו טימ סעקירוב טקָארברַאפ, סָאװ ,"רעדייררַאפדןייצ;
 ןוא רעטייוו ױזַא ןוא ,ךלימ ןיא *סנּפָארט-טפיג; ןײרַא טוט סָאװ ,ןעשט
 י ... !רעטייוו

 ,רעגַאל סרעלימ ןופ ערעדנַא ןוא ןיקסוועשטניוו ,ןענידרָאג וצ ןוא
 רעמ ערעייז טימ "?טייהראוו,ה"לעב םעד ףליהוצ ןעמוקעג ןענייז סָאװ
 -ייווצ רעד ןופ ןענייז ,דצדןַאהַאק-"סטרעוורָאפ,, ןפיוא סעקַאטַא עטמַאצעג
 -וָאנַאי .ש וליּפַא ןוא םיובנעגייפ .ב ,ווָאנַארַאב .מ ןעמוקעגוצ טייז רעט
 -רענגעק רעצנַאג ןייז ייב סָאװ ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ , רעד ןיא יקס
 -יפ עשיטסילַאנרושז סנַאהַאק וצ ןוא ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד וצ טפַאש

 דייש ןופ ןעּפ עקילַאג ןייז ןעיצ וצ קיטיונ רַאפ ןענופעג רע טָאה ,ןצכער

 עטסערג יד .רעלימ-ינעמעט םעד ןגעק "גנוגעווַאב רעד, ןופ ץוש ןיא
 ןַאהַאק ןוא רעלימ ןעוועג טרָאפ ןענייז סעילאטאב ענעי ןיא רעלטסניק
 -רענעייל רעשידיי רעד ךיז טָאה הגרדמ-רוטלוק ַאזַא ףיוא ןוא .,ןיילַא
 ןעיירעסייר עקיזָאד יד טָאטשנָא זַא ,עקירעמַא ןיא ןענופעג טלָאמעד םלוע
 שיטרָאּפס רענעייל יד רָאג ןבָאה ,ןטייווצ םעד רעדָא דצ ןייא ןדָאש ןלָאז
 ךָאנ ןבָאה ןעגנוטייצ עדייב --- ןוא "ןרָאטאידַאלג , יד ןופ ןלָאװקעגנָא
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 ןעמעוו רעוו ,ןעז וצ טכָאקרַאפ ױזַא ןעוועג זיא'מ .ןענואוועג םעד ךרוד

 טקורדענּפָא זיא גנוטייצ ןייא ןיא ןעוו זַא ,*ןעגנַאלרעד רעסעב; טעװ סע

 רעד ףיוא שינעּפַאכסיױא ןַא ןרעוו ןגרָאמ ףיוא טגעלפ ,עקַאטַא ןַא ןרָאװעג

 "רעפעפ יד ןוָאלוצכרוד טַאהעג ארומ טָאה'מ תמחמ ,גנוטייצ רעטייווצ

 .ןעמוק אמתסמ זומ סָאװ ,"הבושת/;, עקיד

 טעמכ ןכיגניא טָאה ?טייהראוו /, יד זַא ,וצרעד ןעגנַאגרעד זיא ױזַא

 ןַאהַאק ןעוו .?סטרעוורָאפ, ןרעטלע ןטימ שזַאריט ןיא ןכילגעגסיוא ךיז

 טימ רענעייל ןריברעוו תוכלה ןיא זיא רעלימ קידלזמ יװ ,ןעזרעד טָאה

 -יטסילַאנרושז עקנילפ ערעדנַא ענייז עלַא טימ ןוא *סלעירָאטידע; ענייז

 "קניוו-חבזמ יד ןָא ןּפַאכוצנָא רעטפָא ןביוהעגנָא ךיז רע טָאה ,ןצנוק עש

 ןרעלימ ןגָאלשּפָא ןעמונעג טָאה רע .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ ןעל

 -ַאטַא טרעוו רָאטקַאדער סלַא יצ דיחי סלַא רע טינ זַא ,הנעט רעד טימ

 טָאה רַאפרעד .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ רעיײיטשרָאפ סלַא רָאנ ,טריק

 "עג עשידיי עטקיניײיארַאפ, יד ןופ ןוא סנָאינוי יד ןופ ץוש טנָאמעג רע

 "עג םיא ןבָאה טַארַאּפַא-*סטרעוורָאפ, ןופ ןשטנעמ יד .,"ןטּפַאשקרעוװ

 ,טנדרָאעגניײא ױזַא ןיוש ןבָאה ייז .ןעגנורעדָאפ עקיזָאד יד ןיא טציטש

 "רעטעברַא; ןיא יוװ ,דנַאברַאפ-"רעטעברַא רעדעי ןיא ,ןָאינוי רעדעי ןיא זַא

 ןשטנעמ ענעגייא ןעניפעג ךיז סעיציזָאּפלסילש יד ףיוא ןלָאז ?גניר

 ןרעלימ ןגעק רָאטקַאדער ןוא גנוטייצ רעייז ןטלַאהרעטנוא ןלָאז סָאװ

 ,טַאלב ןייז טימ

 "סטרעוװרָאפ,; ןטימ "גנוגעװַאב; רעד ןופ גנודניברַאפ עקיזָאד יד

 "װי ?עשיטסיסטרעוורָאפ, יד ןגעק ןרעלימ טכַארבעגפיוא רעמ ךָאנ טָאה

 ןוא ?גנירירעטעברַא; ןיא "?עידרַאװג-רעטלַא; רעד ןגעק ,סרעוטדןָאינ

 ןרעטשינ ןביוהעגנָא רעלימ טָאה .עיצַאזינַאגרָא-?דנוב; רעגיה רעד ןגעק

 ןיא סעיצוטיטסניא ןוא סעיצַאזינַאגרָא ןופ סרעריפנָא יד ףיוא םיאטח

 עלַא ןעמענפיוא ץוח ַא .ןעמ טניפעג טכוז'מ ןעוו ןוא ,רעגַאל סאנוש

 ,זיירק ןדעי ןיא ןַארַאפ דימת ןענייז סָאװ ,ענעדירפוצמוא ןופ סעדווירק

 יימ ךיז טָאה ,"טייהראוו} רעד רַאפ סעיציזַאּפָא ערעייז ןצונסיוא ןוא

 יד וצ ןוא *ןטפַאשקרעװעג עשידיי עטקיניײארַאפ; יד וצ ןעמונעג רעל

 ןקיפיפ ןייז ,טפַאשרעּפרעק רעלַארטנעצ רעד טָא ןיא סנָאינוי ערענעלק

 ,ײצילָאּפ רעקיטרָא רעד ןופ ףליה רעד טימ ,םינָאלס לאוי ,רעטרָאּפער

 טינ זיא ,םיקסע ערשכיטינ עלַא חוכמ טרימרָאפניא סוג דימת זיא סָאװ

 ערעכַאװש ןיא סרעוט עסיוועג זַא ,ןלעטשוצטסעפ ןעמוקעגנָא רעווש

 -ָארּפ ןופ ףליה רענעגנודעג רעד וצ ןעמוקנָא טפָא ןזומ סנָאינוי עשידיי

 ,סקיירטס ערעייז ןיא סטעקיּפ יד ןצישַאב וצ ידכ ,סרעגעלש עלענָאיסעּפ

 "עגסיוא ןרעוו סָאװ סענַאיוב יד ןופ ןוא סעקיניױַאבַאכ עשיאיײצילָאּפ ןופ

 ,םיתב-ילעב עשירעכערבקיירטס ןופ ןטלַאה

 "ןָאינוי עטלייצעג ןופ םישעמ ענױזַא ןגעוו ןטקַאפ קַאּפ ַא טּפַאטרעד

 ןטסואווַאב ןייז ףיוא ,ןעיירשרַאפ ןעמונעג רעלימ ןיוש טָאה ,סרעוט

 טעמכ ,ןענױשרַאּפ-טלעוװרעטנוא ןופ םיפתוש ןוא םירבח סלַא ,רעגייטש
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 לָאצ ַא .,ןצרַאה םוצ ןעוועג טינ םיא ןענייז סָאװ ,רעריפ-רעטעברַא עלַא

 ץלעּפ םעד ןסירעג קרַאטש וצ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ-*ןטפַאשקרעוװעג;
 ןעוועג עקַאט ןענייז ,"גנוגעװַאב; רעד רַאפ ןוא *סטרעוורָאפ,, ןרַאפ

 "רעטנוא ענױזַא טימ ןעגנודניברַאפ ערעייז ,טריטימָארּפמָאק קרַאטש

 ,"טסיווט-דיקע ,"ינעב'יּפוָאד, עטסואווַאב-טלָאמעד יד יװ ,טייל-טלעוו

 טָאה ,הרירבריאב .ןענעקיילרַאפ םוצ ןעוועג טינ ןענייז -- * יגוא-לטיל;,

 רעד ידכ ,תילט-סגנוגעװַאב ןרעטנוא ןעמענרעטנורַא ייז טזומעג ןַאהַאק

 -וי יד ןטלַאּפש וצ ייז ןופ עטסטלפייווצרַאפ יד ןביירט טינ לָאז אנוש

 .סנָאינ

 -ידלושַאב-ןגעק ןוא ןעגנוקידלושַאב ענױזַא םורַא רַאפרעד ןבָאה סע

 עסיוועג ."רוסמ, ַא זיא רעלימ :זזַא ,ןדלַאװג ןייק טלעפעג טינ ןעגנוק

 ןעמינָאלס געוו ןופ ןעמַארעצּפָא טעשַארטסעג ןבָאה טייל-טלעוורעטנוא

 "עק טינ םיא ןלָאז רעצישַאב-ײצילָאּפ ענייז ןליפַא זַא ,רעגייטש ַאזַא ףיוא

 ןייז ןיא ןסיוו ןזָאל טזומעג טָאה רעטרָאּפער-רעטכיד רעד .ןפלעה ןענ

 .רעוולַאװער םענעדָאלעג ַא ךיז טימ קידנעטש טגָארט רע זַא ,גנוטייצ

 רָאנ ןענייז טייל-טלעוורעטנוא תמחמ ,טצישעג סוג עקַאט םיא טָאה סָאד

 .תונברק עטנפָאװַאבמוא ןגעק ןדלעה

 קרַאטשיצ רעגייטש ַאזַא ףיוא טָאה סָאװ ,טיירטש רענעפָא רעד

 -עג ףוסל טָאה סנָאינוי יד ןיא םזירעטסגנעג ןופ הכמ יד טרימַאלקער

 ןופ ןכייוו ןלָאז סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא עטסרעמ יד זַא ,וצרעד טכַארב

 -""טייהראוו; ןעוועג ןענייז רעדילגטימ ערעייז ןופ ןסַאמ םגה ,ןרעלימ

 "רעדיילק עלַא ןופ סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא עטסערג יד וליפֲַא .רענעייל

 ' ןטימ םיכוסכס ערעייז טַאהעג טייציוצ-טייצ ןופ ןבָאה סָאװ ,רעטעברַא

 וצ ןרָאװעג ןגיואווַאב ףוסל ןענייז ,ןענַאהַאק טימ ןוא ?סטרעוורָאפ;

 ,טַאלב ןָאינוי-דיירט סלַא ?"סטרעוורָאפ, םעד לעמרָאפ ןענעקרענָא

 "טסיעוו סידייל , יד ןופ קיירטס ןסיורג םעד ןיא ,לֵאּפ ןייא ןיא זיולב

 -.עגפיוא זיא סע ןעוו 1909 ןיא ,(סנירעיינ עזולב-ןעמַאד) סנירעכַאמ

 -יל רעד ןופ ףליה רעד טימ עיצַאזינַאגרָא עסיורג רעייז ןרָאװעג טלעטש

 יד) ?גיל ןָאינוי דיירט סנעמיו; רעכעלטניירפ-רעטעברַא רעלַארעב

 טָאה ,(סנָאינוי ןיא ךיז ןריזינַאגרָא סנירָאטעברַא ןפלעה וצ עגיל ןעיורפ

 "רָאפ , רעד יו ,סנירעקיירטס יד וצ סירטוצ ַאזַא טַאהעג *טייהראוו;, יד

 ןרָאװעג ןענואוועג זיא קיירטס רעקיזָאד רעד סָאװ םעד ץוח ַא ."סטרעוו

 טרעדורעגפיוא זיא טייקכעלטנפע עשיטסילַאיצָאס-טינ יד סָאװ םעד ךרוד

 ןוא ןעיורפ עשידיי עטסרעמ יד ןבָאה ,סנירָאטעברַא יד תבוטל ןרָאװעג

 ,"סעקטנעגילעטניא , סלַא ןטלָאגעג רעּפעש טסייוו סידייל יד ןיא ךעלדיימ

 רעד ךיוא .םזילַאנרושז ןשינַאהַאק ןטימ ןדירפוצמוא ןעוועג ןענייז סָאװ

 ןופ רַאטערקעס ןעוועג ןרָאי ליפ זיא יקסוועשטניוו סירָאמ סָאװ ,טקַאפ

 ,"טייהראוו, רעד ןופ ןלייז יד ןופ רענייא קיטייצכיילג ןוא ןָאינוי רעד טָא

 רעד ןופ רעדילגטימ יד ייב ןטליג וצ ןפלָאהעג ליפ גנוטייצ סרעלימ טָאה

 ,"סטרעוװרָאפ, ןטימ עטנסחי עכיילג ַא יוװ ןָאינוי רעקיזָאד
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 זָאיציפָא-רעטעברַא סלַא ןטלָאגעג ?סטרעוורָאפ , רעד טָאה רַאפרעד
 -ַאב ןבָאה סָאװ ,סעינַאּפמָאק-ריזינַאגרָא ןוא סקיירטס ערעדנַא עלַא ןיא
 ןופ קיירטס ןכיירגלָאפרעד םעד ןופ .סנָאינוי ןכַאפ-לדָאנ יד טקיטסעפ
 ןיא ,(ךעלדיימ ערעגניי רַאפ ןעלטנַאמ ןופ רעדיינש) "סרעכַאמ-רעפיר; יד
 -רַא עלַא רַאפ ,1910 ןיא "*לָאקָאטָארּפ , ןופ לעטשנייא םעד ייב ; 108
 רעד זיב :קרָאירינ ןיא עירטסודניא רעדיילק ןעיורפ רעד ןופ רעטעב
 ןופ רעטעברַא יד ןופ עיצקַא-קיירטס רעטסכיירגלָאפרעד ןוא רעטסערג
 ,19132 ןופ בייהנָא ןיא ,עירטסודניא רעדיילק-רענעמ רעקרָאי-וינ רעד

 "רַא רעדיילק ןעיורפ יד ןופ דנַאברַאפ ןופ סרעריפ טּפױה יד ,תמא
 רעייז ןמז-ילכ ,"סטרעוװרָאפ , ןגעק סעדווירק ערעייז טַאהעג ןבָאה רעטעב
 ענעי ןבעגעג טינ טפָא יז טָאה ןַאהַאק .ךַאװש ןעוועג זיא עיצַאזינַאגרָא
 ןַא ןופ ןטרַאװרעד וצ טקיטכערַאב טליפעג ךיז ןבָאה יז עכלעוו ,עציטש
 טַאלב ןגייא ןַא ןבעגסױרַא ןביוהעגנָא יז ןבָאה ךיוא .,גנוטייצ-ועטעברַא
 -ייצ עקידנעטש ַא ןרָאװעג טייצ רעד טימ זיא סָאװ ,?טסָאּפ עיינ יד; ---

 ןעמוקעגוצ ךָאנ זיא רעטעּפש .,ןָאינוי רענעסקַאוװעגסיױא רעייז ןופ גנוס
 ןוא ,"רעקריָאװ טנעמרַאג סידייל רעד , ,דנַאברַאפ רעייז ןופ לַאנרושז ַא
 ,סנירעכַאמ-טסיעוו סידייל יד ןופ ,?טייהכיילג , יד ,טַאלבנכָאװ ַא

 ןטימ םיכוסכס ןעמוקעגרָאפ ןענייז סרעדיינש'-רענעמ יד ייב ךיוא
 זיא ,ןייּפ סקַאמ ,רעוט-"סטרעוורָאפ, רעקיטנכיוװ ַא זיב ,*סטרעוורָאפ;
 ,סגָאינוי-רעדיײנש יד ןופ טפַאשרעריפ רעד וצ ןענַאטשעגוצ טייצ ַא רַאפ
 ןיא ,קײרטס-לַארענעג ןשרעדיינש םעד ןופ ןעױב ןטכער ןיא :רעמ ךָאנ

 ןגעק ןרָאװעג טגערעגפיוא ױזַא סרעקיירטס ןומה רעד זיא ,1913 בײהנָא
 טימ ךײלגסױא-סימָארּפמָאק ַא ןעמענוצנָא ייז ןהצע רַאפ *סטרעוורָאפ;
 ןכָארבעג ויטַארטסנָאמעד טָאה סרעדיינש ןומה ַא זַא ,םיתב-ילעב יד

 טָאה ןייּפ סקַאמ .ןינב-*סטרעוורָאפ , ןקישזַאטע-ןעצ ןסיורג ןופ רעטצנעפ

 ןופ רָאטַאזינַאגרָא סלַא טמַא ןייז ןופ טרינגיזער למוט םענעי ןיא עקַאט

 יד רַאפ ןגיובעג ?סטרעוורָאפ , רעד ךיז טָאה ףוס7 .,דנַאברַאפ-רעדיײנש

 -ַאגרָא ןפלָאהעג ןליפַא יז טָאה רע .סרעריפ-רעדיינש עשיטנעגרוסניא

 -ריָאוו גנידָאלק דעטײמַאגלַאמַא יד; ,דנַאברַאפ-עיציזָאּפָא םעיינ ַא ןריזינ

 יד טימ גנוטייצ רעד ןופ גנודניברַאפ יד ןסיירעצרעביא טינ יבַא ,*סרעק

 ,ןכַאפ רעדיילק רענעמ יד ןופ רעטעברַא

 יד זיא ןכײװּפָא עקילעפוצ עלַא טימ זַא ,זיא הרוש עטשרעטנוא יד

 -רָאפ, ןטימ גנוגעװַאב רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ תודחא עלעמרָאפ

 וצ ןבעגעגנייא טינ ךיז טָאה ןרעלימ .ןרָאװעג ןטלַאהעגנָא "סטרעוו

 ןופ טפַאשטניירפ-רעטעברַא רעד רַאפ גנונעקרענָא סנָאינוי יד ןופ ןגירק

 .טַאלב ןייז

 "רעי א ,השורי ַא ןבילבעג *סטרעוורָאפ; םעד זיא ןרָאיײטיױנ יד ןופ

 זיא ,טעברַאעגפױרַא גנוטייצ יד טָאה ןַאהַאק זיב ,לאב-ןקסַאמ רעכעל

 -גוא-סגנולייוורַאפ עטסרעלוּפָאּפ יד ןרָאװעג זיא סָאװ ,לאב רעקיזָאד רעד

 "עג ,קרָאיוינ ןיא רעדניק ערעייז ןוא ןטנַארגימיא עשידיי ייב גנומענרעט
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 ,ןטיציפעד-*"סטרעװרָאפ, ןקעד וצ ףיוא הסנכה ןופ לַאװקיטּפיוה ַא ןעוו
 ןרָאװעג ןגָארטעגרעבירַא רעלעב עכעלרעי יד ןענייז ןטייצ סנַאהַאק ןיא
 "קעווַא ןיוש טגעלפ לאב ןופ הסנכה יד .,קרָאידוינ ןופ לַאז ןטטקיזיר ןיא
 רעבָא זיא לאב רעד .תוקדצ-סגנוגעווַאב ענעדיישרַאפ ףיוא ןרעוו ןבעגעג
 יד לייוו ,ןרָאװעג טרימַאלקער רעקרַאטש ךָאנ ןוא ןרָאװעג ןטלאהעגנָא

 ןכעלטפַאשלעזעג םעד טצַאשענּפָא ןבָאה "סטרעוװרָאפ, ןופ סרעריפנָא
 יד טריטנעמעצ סָאװ ,עיצוטיטסניא-סגנולייוורַאפ רעד טָא ןופ טרעוו
 ,תוחּפשמ רעטנזיוט רעקילדנעצ יד טימ גנוטייצ רעייז ןופ גנודניברַאפ
 ,ןטָארטרַאפ ןעוועג רעלעב יד-טָא ףיוא ןענייז סָאװ

 ףיוא רענדער סלַא ןטערטוצפיוא טפָא טסיילפעג ךיז טָאה רעלימ

 -טימ ענייז ןופ ליפ ןטערטפיוא ןגעלפ רעטפָא ,תופיסא-סקלָאפ ײלרעלַא
 ןעגנוגעװַאב יד ןופ ןעגנולמַאזרַאפ עשידיי עטסערג יד ףיוא רעטעברַא
 ".טנפע ףיוא טייקיטעט רעייז .,ןדנוברַאפ ןעוועג ןענייז ייז עכלעוו טימ
 ןסיוועג ַא גנוטייצ רעייז ןבעגעג ,ךיז טײטשרַאפ ,טָאה סענובירט עכעל
 -סױרַא גנוטייצ ַא ןעועג טרָאפ זיא "טייהראוו; יד רָאנ ,שזיטסערּפ
 ,טימעג טינ ךיז טָאה רעלימ ליפיוו .רעבעגסױרַא עטַאװירּפ ןופ ןבעגעג
 יד טימ טַאלב ןייז ןופ דנובפיונוצ ַאזַא ןפַאש טנעקעג טינ טרָאפ רע טָאה
 "ַאב-רעטעברַא רעד טימ *"סטרעוורָאפ , רעד טַאהעג טָאה סע יװ ,רענעייל
 .רעלעב-*סטרעוורָאפ , יד טכוזַאב ןבָאה סָאװ ןסַאמ יד טימ ןוא ,גנוגעוו

 "ןּפָאּפ ריא רעבָא זיא גלָאפרעד סגנוטייצ ַא רַאפ טנעמַאדנופ רעד

 ריא בילוצ זיולב טינ ,ףָאטשנעיײל ריא בילוצ רענעייל יד ייב טעטירַאל
 ןופ טיבעג ןפיוא ןוא .ןעגנוגעװַאב ןוא סעיצַאזינַאגרָא ייב תובישח
 זַא ,טייקטקישעג ַאזַא ןזיװַאב רעלימ טָאה רענעייל יד ייב ןעמענסיוא
 (שזַאריט) עיצַאלוקריצ יד ןכיילגוצסיוא ןבעגעגנייא םיא ךיז טָאה טפָא
 םגה ,"סטרעוורָאפ, ןופ גנוטײרּפשרַאפ רעד טימ "טייהראוו, רעד ןופ
 טגרָאזַאב רעסעב ,רעטעוועדנופעגנייא ,רעטלע ןעוועג זיא טַאלב סנַאהַאק
 ,ןטנעגַא עקיליוויירפ ןוא עלענַאיסעּפָארּפ טימ

 "טייהראוו; ןוא "סטרעוװרָאפ/, ןופ ןקירבור-גלָאפרעד 9

 לטניב; סָאד ןעוועג זיא ?סטרעוורָאפ , ןופ *רעגָאלש, רעטסערג רעד

 בײהנָא ןיא ךָאנ קירבור ןקיזָאד םעד ןַאהַאק טָאה טריפעגנייא .?ווירב

 רַאטערקעס-עיצקַאדער ןייז .תונורכז ענייז ןיא טלייצרעד רע יוו ,6

 סָאװ ,רענעייל ןופ ווירב יירד ןזיוועג גָאט ןייא םיא טָאה בילטָאג ןָאטל

 ןקירבור עקידנריטסיזקע יד ןופ ענייק ןיא טסַאּפעגנײרַא טינ ךיז ןבָאה

 "יישרעד עסיוועג טלגיּפשענּפָא ױזַא רעבָא ןבָאה ייז .?סטרעוורָאפ, ןופ

 -ּפָא ייז טָאה רע זַא ,םלוע ןשידיײ-שיטנַארגימיא ןופ ןבעל-זיוה ןיא ןעגנונ

 ןיא זַא ,וצ ייברעד טיג רע ."ווירב לטניב ַא; לטיט ןרעטנוא טקורדעג

 ןגעוו ווירב ןופ קירבוד ַאזַא ןעוועג ןיוש זיא עסערּפ רעניימעגלַא רעד
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 עטקורדעג יירד עטשרע יד זַא ,טקרעמַאב רע .ןעגנואיצַאב לדיימ-לגניי
 ןייא ןוא .רעטקַארַאכ ןטסנרע ןַא ןגָארטעג ןבָאה "לטניב;, ןייז ןופ ווירב
 גנוטייצ רעד ןיא ןרעוו ווירב ענױזַא זַא ,ןעזרעד רענעייל יד ןבָאה לָאמ
 עיצקַאדער-"סטרעוורָאפ, רעד ןיא ןטיש ןעמונעג ךיז ןבָאה ,ןעמונעגנָא
 ןוא סעידעגַארט ,סעמַארד ןופ ןעגנורעדליש-סקלָאפ עשיפַארגָאיבָאטיױא
 "וטש ןיא שזַא טלדנַאװרַאפ "ווירב לטניב, סָאד ןבָאה סָאװ ,סעידעמָאק
 ,רעטכיד ןוא ןטסילעװָאנ רַאפ לַאװק ַא ןוא ןגָאלָאכיסּפ רַאפ ףָאטש-ריד

 ; ןטייקיניילק רַאּפ ַא ןענַאמרעד וצ רָאנ טלעפרַאפ ןַאהַאק
 סלַא ,רע טָאה ,קירבור ןקיזָאד םעד ןריפנייא ןרָאפ ןכָאװ רָאּפ ַא .א

 -עברַא ןגנוי ַא ןופ השעמ ַא טקורדעגּפָא ,"טסייג-טייצ;, ןופ רָאטקַאדער
 ןַאמ-תורבק רענליוו ןופ ןוז ַא ,ןַאמסדנַאל רענליוו ַא ,בגא ,לעביירש-רעט
 "רעביירש רעד טלייצרעד השעמ רענעי ןיא ,שטיװָאנַאמלַאז ןימינב ---
 ןוא קדצ-רג ןופ הבצמ רעד םורַא טניפעג'מ ווירב ערעסָאװ ,רעבײהנָא
 -עג יד ןופ ןטַאטיצ ענעבעגעגנָא יד ,רבק סנואג רענליוו ןופ להוא םייב
 ןוא רעייז רעבָא ,םענעבירשעג-וויאַאנ טימ לופ ןעוועג ןענייז ווירב ענענופ
 רַאפרעד זיא ןענַאהַאק זַא ,הרכס ַא ןַארַאפ ןוא .ףָאטש ןקידלציק רעייז
 רעביא ןוא קרָאידוינ ןיא ןטנַארגימיא יד ןבעג וצ ןלַאפעגנייא טלָאמעד
 ןיא רעצרעה ערעווש ערעייז ןסיגעצסיוא טייקכעלגעמ יד עקירעמַא ץנַאג
 -יוויירפ יד ךיז וצ ןעיצוצ לָאז גנוטייצ ןייז ידכ ,"סטרעוװרָאפ, םוצ ווייב
 ,ןצכעביירש ענױזַא ןענעייל ףיוא םינלעב ןסַאמ יד טימ רעביירש עקיל

 ערעדנַא גונעג ןעמוקעגנָא טינ ןענייז ווירב עטשרע יד ךָאנ ןעוו .ב
 ןזָאלרַאפ טינ ךיז ןַאהַאק טָאה ,טלַאהניא ןטנַאסערעטניא ןַא טימ ווירב
 -ַאב טָאה רע .ןשטנעמיסקלָאפ ןופ ןסוגסיוא ענַאטנָאּפס ףיוא זיולב
 "ןרעסעבוצסיוא , בַאטש ןייז ןופ תושעמ עקידלציק ןופ רעביירש טמיטש
 -ָאד יד ןופ רע טָאה ,קיסַאּפ-קורד ווירב יד ןכַאמ םייב .ווירב-סקלָאפ יד
 -ייה; רָאג רָאג ןלעטשוצ ךיוא ןלָאז יז טגנַאלרַאפ סרערעסעבסיוא עקיז
 יּפ ןבעג עיצקַאדער רעד ןופ לָאז'מ עכלעוו ףיזא ,ווירב עגנַאל ןוא *עס
 ,רעביירש-סקלָאפ עוויטקיפ יד וצ סרעפטנע עטנַאק

 זיא טײצ רעד טימ יװ ,ןרַאומעמ ענייז ןיא ןלייצרעד םייב .ג
 -רַאפ ,רעביירש-"ווירב-לטניב, ןופ *ךַאפ, ַא ןענַאטשטנַא קרָאיוינ ןיא
 -עג עקיזָאד יד עלָאר עסיורג ַא רַאפ סָאװ ןענַאמרעד וצ רעבָא רע טסעג
 טליּפשעג ןבָאה ןענַאמָאפַארג עקיליוויירפ ןוא רעלעטשוצ-ףָאטש ענעגנוד
 גונעג טקעוװרעד טָאה רע זיב ,קירבור ןטסרעלוּפָאּפ ןייז ןעלקיװטנַא םייב
 -לטגיב, ןיא ןרעוו וצ טקורדעג רענעייל עכעלנייוועג רעטנזיוט ייב קשח
 ,"ווירב

 -ַאק ייב ןענייז סָאװ ,ןטייקיניילק יד-טָא טצנעגרעד'מ ןעוו רָאנ
 קיצנַאװצ תונורכז ענייז ןביירש םייב ןורכז ןופ סױרַא ,אמתסמ ,ןענַאה
 ָאד ףרַאד ,טריפעגנייא "ווירב-לטניב, ןייז טָאה רע יו םעד ךָאנ רָאי
 ןיא טקילגעגּפָא זיולב טינ טָאה קירבור רעד טָא זַא ,ןרעװ טריטַאטסנָאק
 ַא) .,קרָאירינ ןיא ןעגנוטייצ-גָאט עשידיי ערעדנַא עלַא .?סטרעוורָאפ,
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 ."יירפ; רעשיטסינומָאק רעד ןוא "טייצ, רעשיטסינויציילעוּפ רעד ץוח

 ,ןריפנייא קירבור ַאזַא ךיוא ךיז ייב טזומעג ןבָאה ("טייה

 ."ווירב-לטניב; ןופ טקזוחעגּפָא "טייהראוו; יד טָאה בייהנָא ןופ

 ןַא ןעוועג ריא ייב זיא סָאװ ,טייז רעטצעל רעד ףיוא ךיז טָאה ןכיגניא

 "ייביטייז ,רעטכעלשעג עדייב ןופ רענעייל עשרעבייוו רַאפ םישנ-תרזע

 סרעטסיימ עניוזַא ןופ ?לעירָאטידע, השרד-רסומ ןגנירג ןטימ טייז

 ןזיװַאב ךיז ,ןילַאמרעה .מ .ד ןוא ןיבור .מ .א יו ,רנַאשז ןקיזָאד םעד ןופ

 "עג ןיא סָאװ ,*טסָאּפ-ביוט יד; עקַאט ףוסל ןוא ,קירבור-"הלכ-ןתח; ַא

 רעד ."ווירב-לטניב; ןופ גנוכַאמכָאנ עכיירגלָאפרעד רעקינייװ ַא ןעוו

 "יט סנַאהַאק זַא ,ןבעגוצ רענעפָא ןַא ןעוועג זיא ריפנייא רעיינ רעקיזָאד

 "עג ליוו'מ ביוא ,ןכַאמכָאנ ןוא ןענרעל ןעמ זומ טפַאשרעטסיײמ-שזַאר

 .רענעייל-ןומה ןעניוו

 ערַאגלואוו ַא טריפעגנייא ןכיגניא *טײהרַאװ איד; טָאה רַאפרעד

 "עס-רוטַאקירַאק ַא טימ ,"ןושל-הנעמ סליסעּפ-הנח; ,עירעס-ןענָאטעילעפ

 רעד זַא ,*ןסירעגנָא; ױזַא ןבָאה סָאװ ,?ןכדש רעד שינייבילּפמיג;, ,עיר

 ענייז טימ ןכַאמכָאנ ייז טזומעג רעטעּפש טָאה ןיײלַא ןַאהַאק רעטסיימ

 ,"דמלמ רעד דוד-לשיפ; ןוא "עדנעבעלעט עטנעי; -- ,סעירעס ענעגייא

 "ביד םענייפ םעד רעטעברַאטימ סלַא ןגָארקעגנײרַא טָאה ןַאהַאק ןעוו ---

 "עג םש"הנשמ םיא טָאה רע .רעלדא .י טסירָאמוה ןלופטנַאלַאט ןוא רעט

 *סטרעוורָאפ, ןגעק םיאטח ענייז ןקעמוצּפָא ידכ ,רענווָאק .ב ףיוא ןעוו

 םוצ ןרעלדַא ןעניואוועגוצ טזומעג ךיוא טָאה רע .רעטעלב-ץיוו יד ןיא

 עקַאט לָאז "עדנעבעלעט עטנעי; ןייז ידכ ,רנַאשזירָאמוה ןלעװלָאװ רָאג

 השיא רעד ןופ ןושל-הנעמ ןלעדייא טינ רָאג םעד ןעוועדנעבעלעטרעבירַא

 .?לסעּפ-"הנח;

 טינ טָאה ?טרָאװק ַא טרָאװ ַא ןופ , סנַאהַאק ןופ *עיפָאזָאליפ ; יד

 "ר עטנַאמרעד-ןביוא יד ןופ תושרד ערעסעב יד טימ ןרירוקנָאק טנעקעג

 רעייז טגָאמרַאפ טינ טָאה רע .,"טייהראוו, רעד ןיא ןילַאמרעה ןוא ןיב

 "עצ ןייז .טייקטנעיילעגנָא עשידעּפָאלקיצנע רעייז םינ ןוא ןסיוו ןשידיי

 ,עצרוק ערעייז טימ ןכיילגרַאפ טנעקעג טינ ךיז טָאה ליטס רעטרעביוש

 ,סעיצקעל-"ןבעל-ןוא-רוטַארעטיל; סנַאהַאק ,ןצַאז עזיצערּפ ןוא ערָאלק

 ,"שזדעלַאק םענעבירשעג; ןיא רעטעברַאטימ סנַאהַאק ןופ ןטעברַא יד יו

 "גייא סרעלימ ןופ טייז טידערק ןפיוא ןרָאװעג טריסנַאלַאב יװ רעמ ןענייז

 ןופ קרעוװו עטמירַאב יד רוציקב ןבעגוצרעביא "טייהראוו,; רעד ןיא ריפ

 ."רוטַארעטיל-טלעוו רעד ןופ לרעּפ יד; לוטיט ןרעטנוא ןכַארּפש ליפ

 -גיא רעמ ןלעפעגליואוו םייב ןרירוקנָאק םוצ ןעמוקעג זיא סע ןעוו

 הקזח רעכעלנעזרעּפ ןייז טימ ,ןיילַא ןַאהַאק טָאה ,רענעייל עטנעגילעט

 תוניבמ טימ תוכייש ַא טָאה סָאװ ץלַא ףיוא ןוא קיטירק-רעטַאעט ףיוא

 "1יוו"ידרָאג רעד ןגעק ןטסעמרַאפ ךיז טנעקעג טינ ,רוטַארעטיל ףיוא

 טינ רע טָאה ךיוא ."טייהראוו; רעד ןיא עּפורג ןיטנעיץטַאק-יקסוועשט

 ערעלוּפָאּפ ןריצירבַאפ ןופ טרּפ ןיא בַאטש סרעלימ ןגייטשרעביא טנעקעג
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 -עגסױרַא רעקנילפ ןבָאה ןשטנעמ ענייז טימ רעלימ .ןענַאמָאר-סגנוטייצ
 סָאװ ,קרעװ ענעי תונושל ליפ ןופ רוטַארעטיל-דנוש רעד ןופ טשיפ
 ,רענעייל ןשידיי םעד רַאפ *ןטעברַאַאב , טנעקעג טָאה'מ

 טיג טָאה רע סָאװ ,טימרעד ןעמונעגסיוא ןַאהַאק טָאה רעבָא רַאפרעד
 "רָאפ , ןכעלנייוועג ןייז ןסייוורַאפ וצ ףיוא ןעלטימ ןייק טעװעילַאשזעג
 ןופ ןרעטש עקידנעמוקפיוא יד ןופ ןעגנולייצרעד טימ ףָאטש-"סטרעוו
 .ה ,שַא םולש ,ןעזייר םהרבא יו ,עּפָאריײא ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד
 -ָאד יד ןופ קרעװ יד םורַא .ערעדנַא ןוא דלעפנעזָאר הנוי ,גרעבמָאנ .ד
 -עטיל רַאפ קַאמשעג ןטוג ןייז ןזייווַאב טנעקעג רע טָאה רעביירש עקיז
 ןעלמַאטש טזומעג םיא ייב ןבָאה רעטעברַאטימ עגיה ענייז תעב ,רוטַאר
 -עג טָאה סָאװ ,לטעב-םודס ןיא ךיז ןסַאּפנײרַא ןוא ?שידיי םעניילּפ,
 ,גנולקיװטנַא ןוא סקואוו רעייז טרעטש

 "רעביא ענייפ טלעטשעגסױרַא ץנערוקנָאק רעד טָא ןיא טָאה רעלימ
 ,שיסור ןיא ןלעװָאנ ןוא ןעגנולייצרעד עטנכייצעגסיוא ןופ ןעגנוצעז
 טנעקעג טינ טרָאפ ןבָאה ןעגנוצעזרעביא רעבָא .שטייד ןוא שיזיוצנַארפ
 יד ןופ קרעװ עלעניגירָא יד יו ,רענעייל עשידיי ייב ןעמענסיוא ױזַא
 ,זיירק סצרּפ .ל ,י ןופ רעביירש עקידנגייטשפיוא

 .מ ןעמַאצ טנעקעג טינ ןַאהַאק טָאה קיטסיצילבוּפ ןופ טיבעג ןפיוא
 טָאה סָאװ ,ליטס ןשיטסינָאטעילעפ-רעטיב סמענעי בילוצ ,ןװָאנַארַאב
 -עצנייא טגַאװעג טינ ךױא טָאה רע :טכַאמעג רעלוּפָאּפ קרַאטש םיא
 ןיא טעברַאעגטימ טָאה שטיוורוה ןמז-לכ ,ןשטיוורוה קיזייא קחצי ןכערב
 "נויבצ .ב ,םיובנעגייפ .ב ןַארעטעװ םעד .ןרָאי עטשרע יד "סטרעוװרָאפ,
 טינ םיא זיא רעטעברַאטימ ערעדנַא עכעלטע ןוא ,ןרָאי עטשרע יד ןיא ,ןע
 ךיז טָאה רע רעבָא ,ןַאּפש ןיא ןטלַאהוצנייא ןעמוקעגנָא טכייל לָאמ עלַא
 טעטירָאטױא רעשירָאטקַאדער ןייז זַא ,ייז ןקיטפעשַאב וצ ױזַא טגילקעג
 .ןרעוו טרענימעג טינ לָאז

 :ןטסיצילבוּפ עיינ ןעיצוצ ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה ,רעדיוו ,רעלימ
 רעיינ רעד ןופ ןשטנעמ ערעדנַא ןוא ווָאכָארָאב ,ןיקריס ,יקסווָאלטישז
 ריִלָאק ןוא תובישח ןבעגעגוצ ןבָאה ,ץנעגילעטניא רעשירעריפ-יײטרַאּפ
 ייב גנוטייצ ַא טָאה ןעוטפיוא עלערוטלוק ענױזַא טימ ."טייהראוו, ןייז
 סָאװ ,רעגנעהנָא זיירק ַא ןעניוועג טנעקעג טלָאמעד עקירעמַא ןיא ןדיי
 ןייק טינ רעבָא ,עזַאב-ײטרַאּפ ַא ןופ טרָא םעד ןעמענרַאפ זייוולייט לָאז
 ,הכרב-לזמ עלעירעטַאמי

 ןעוועג זיא טנַאה סרעלימ ןיא טרָאק-ףמורט עקרַאטש רָאג זיב ַא
 -ַאק טנערוקנָאק ןייז יו רעמ .םזילַאנָאיצַאנ רעשידיי רעטקעדטנַא ןייז
 -רעטניא ןטריזירַאגלואוו םעד ןָא טרעמַאלקעג טַאהעג ךיז רע טָאה ןַאה
 ןופ םזילַאנָאיצַאנ ןעמעוו ייב ,"עדנעכערּפש-שידיי , יד ןופ םזילַאנָאיצַאנ
 ַא ,רשכ ןעוועג זיא רעקלעפ ערעדנַא עלַא ייב ןטסילַאיצָאס ןוא רעטעברַא
 םענייא ;ןטסילַאיצָאס ןוא רעטעברַא עשידיי ןופ םזילַאנָאיצַאנ םעד ץוח
 -ײאיסָאסַא-סטרעוורָאפ,, רעד ןיא ןענַאהַאק ןגעק ןפמַאק עטצעל ענייז ןופ
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 ןופ טנורג ןפיוא טריפעג רעלימ טָאה ,ןריולרַאפ בגא טָאה רע סָאװ ,"ןָאש

 ןַאהַאק ןעוו ,עיניל "רעקידנכערּפש-שידיײ, רעד ןופ "גױנּפָא; סנַאהַאק

 ,חסּפ םוא ךעלזמערכ ןוא ךעלדיינק ןסע *ןיוש געמ'מ, זַא ,טנקסּפעג טָאה

 טייג'מ ביוא ,"יירעקנעדיירפ ןגעק הריבע ןייק טינ וליפַא זיא סע; ןוא

 ןטלַאהוצנָא ידכ ,שידק ןגָאז וליפַא יצ ,בוט-םוי ַא םוא לוש ןיא לָאמַא

 -ַנָא טָאה רע ןעוו .החּפשמ ַא ןיא טייל ערעטלע עמורפ טימ תיב-םולש

 "נָא ךיז טסעפ ןוא ךיג רעלימ טָאה "טייהראוו;, ןייז ןבעגסױרַא ןביוהעג

 ,םזיניווָאש טימ טצענערגעג ךיז טָאה סָאװ םזילַאנָאיצַאנ ַא ןָא טּפָאכעג

 עיידיא ןַא וצ וצ ךיז ןּפַאכ סָאװ ,ןשטנעמ ייב עבט יד דימת זיא סע יו

 .תונובשח עשיטסינוטרָאּפָא בילוצ

 1907 רעמוז ןיא טָאה עקירעמַא ןיא עסערּפ עשידיי עצנַאג יד ןעוו

 -גניב לַארענעג ,רַאסימָאק-יײצילָאּפ רעקרָאי-וינ ןופ לובלב םעד טפמעקַאב

 -רָאּפָארּפ עטסערג יד וצ ָאד ןלעטש ענעריובעגידנַאלסיױא ןיא יד זַא ,םַאה

 רעלימ יאול טכַאמעג םערַאיל ןטסשירעטסיה םעד טָאה ,סנכערברַאפ עיצ

 ןרעװיאַאנ םייב ןעמונעגסיוא קוַאטש טָאה רע ."טייהראוו, ןייז ןיא

 יד ןופ ןסערעטניא יד וצ טפַאשיירטעג "רעטסערג/; ןייז טימ רענעייל

 -סױרַא זיא גנומיטש-טסעטָארּפ רענעי ןופ ןעוו .ןדיי עטרעדנַאװעגניײא

 -וינ ןיא הלהק עשידיי עטקינייארַאפ ַא ןפַאש וצ גנוגעװַאב ַא ןעמוקעג

 קנַאד ַא ןענַאהַאק רעביא גוצרָאפ ןסיורג ַא טַאהעג רעלימ ןיוש טָאה ,קרָאי

 -טימ *טרָאטעג טינ; טָאה זיירק "רעדנעכערּפש-שידיי, רעד סָאװ ,םעד

 *סטרעוורָאפ; רעד .הלהק ַא ןיא ןדיי טייהרעמ רעסיורג רעד טימ ןייג

 -עייל ןעניוועג וצ טייקכעלגעמ עגנירג ענעי ןצונסיוא טנעקעג טינ טָאה

 "טייהראוו, יד תעב .,ןעגנוזָאל עכעלשידיי רעמ סָאװ ןפרַאװנָא ךרוד רענ

 ,טנידרַאפ קידהשקשינ ןדיי וצ טפַאשיײרטעג ריא ןופ טָאה

 יד ןעוו ,רעטעּפש לסיבַא טליּפשעגוצ ךָאנ ןרעלימ טָאה לַאפוצ רעד

 ןופ טנעה יד ןיא ןגָארקעגנײרַא גנוגעווַאב-הלהק יד טָאה עיטַארקָאריבג

 -םױרַא טװאורּפעג טָאה ןוא סרעוט-ללכ עלענָאיסעּפָארּפ ערעקנילפ עריא

 סָאװ ,עיצוטיטסניא עשיטַארקָארויב ַא םלוע ןשידיי ןטיירב ןפיוא ןעגניווצ

 רענַאקירעמַא יד רעביא *עזַאב עשיטַארקָאמעד, סלַא ןעניד זיולב לָאז

 -עגסױרַא ןענייז ?לַאנרושזדךגרָאמ,; רעד ןוא ?טַאלבעגַאט, סָאד ,ןדיי

 יז .טייקמורפ רעשיסקָאדָאטרָא ןופ ןעמָאנ ןיא הלהק ַאזַא ןגעק ןטָארט

 יד ןיא ןגיל טעװ סָאװ עיצוטיטסניא-הלהק ַאזַא זַא ,טַאהעג ארומ ןבָאה

 ףיוא קיטכיר ןבעג גנוטכַא טינ טעװ ,ןשטנעמ עשירעמרָאפער ייב טנעה

 .עכלעוו ןיא ,ןטלַאטשנַא-ךוניח ןריפנייא ךָאנ טעוװ יז ןוא ,םינינע-תורשכ |

 ןיא ןרעוו ןגיוצרעד טינ טעוו עקירעמַא ןיא רוד רעשידיי רעגנוי רעד

 ליפוצ טַאהעג רעבָא ןבָאה ןעגנוטייצ עקיזָאד יד .טסייג ןשיסקָאדָאטרָא

 רַאפרעד זיא ,גנוגעווַאב-הלהק רעד רעטניה קעז-טלעג יד רַאפ ץרא-ךרד

 ,?טיײהרַאװ , ןייז טימ ,רעלימ .עקיסעמ רעייז ַא ןעוועג עיציזָאּפָא רעייז

 -ַאמעד רעצנַאג רעד טימ ןטערטוצסױרַא טייקכעלגעמ יד ןגָארקעג טָאה

 'קשח ןבָאה סָאװ ,עיטַארקָאריבג רעד ןופ סרעוט יד ןגעק ץיה רעשיגָאג
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 "מיוצעגמוא ןייז .החגשה רעייז רעטנוא הלהק יד ןּפַאכרַאפ וצ טַאהעג

 "עג ?טייהראוו; רעד רַאֿפ טָאה ףמַאק םענעי ןיא טנעמַארעּפמעט רעט

 -ַאט; ןיא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןזיירק עשיסקָאדָאטרָא יד ןיא רענעייל ןענואוו

 ,.טשױטנַא ,לַאנרושז-ןגרָאמ,, ןוא *טַָאלבעג

 "רַאװ, ןייז טימ ןגָאיעצרעבירַא ןבעגעגנייא ןרעלימ ךיז טָאה ױזַא

 ןרָאי עטצעל יד ןיא ?טַאלבעגַאט, עטעוועדנופעגנייא עטלַא יד "טייה

 עקיצנייא סָאד םגה ,*לַאנרושז-ןגרָאמ , רעד .גירק-טלעוו ןטשרע ןרַאפ

 רעד וצ ןכיירג ןופ ןעמולח טנעקעג טינ רָאג טָאה ,ירפ רעד ןיא טַאלב

 "1914 ןופ המחלמ רעד ברע ,טייצ ןייא וצ ןוא .עיצַאלוקריצ-*טייהראוו,

 ןופ גנוטײרּפשרַאפ רעכעלגעט ןייז טימ "סטרעוורַאפ,; רעד סָאה ,8

 רעמ טנזיוט קילדנעצ ַא טימ זיולב טרילוקריצ רשפא ,טנזיוט 125 רעביא

 ."טייהראוו, רעד ןופ

 טסוגיוא ןופ געט עטשרע יד ןיא ,סרעלימ תועט רעלַאטַאפ ןייא רָאנ

 ןייז ןוא ,"טייהראוו , רעד רַאפ ּפַאלק רעטסרעוװש רעד ןעוועג זיא ,4

 ןגעו ?סלעירָאטידע; יירד ןופ עירעס ַא ,הלּפמ-*ָאלרעטָאװ;, ענעגייא

 יזָאּפטכַאמ ןייז ןופ ןסױטשעגּפָארַא םיא טָאה גירק-טלעוו ןופ בײהנָא

 טָאה רע םגה ,םזילַאנרושז ןשידיי ןופ טקיטײזַאב שיטקַאפ םיא טָאה ,עיצ

 ןריטיליבַאהער וצ ןוואודּפ ייווצ טכַאמעג רָאי ץוט ַא ןופ ךשמ ןיא ךָאנ

 ןקריו וצ טלעפרַאפ טינ ךיוא טָאה סָאװ ,הדירי עגנולצולּפ ןייז .,ךיז

 רעד ךרוד עקירעמַא ןיא עסערּפ רעשידיי רעצנַאג רעד ןופ סרוק ןפיוא

 טעװ ,םזירעלטיה ןופ גייטשפיוא ןזיב ןוא גירק-טלעוו ןטשרע ןופ טייצ

 .לטיּפַאק רעדנוזַאב ַא ןיא ,ןרעוו טנכייצרַאפ רעטייוו

 קילדנעצ-רָאי ןופ רעמעלב ײלרעלַא 6
 גירק-טלעוו ןטשרע ןרַאפ

 ףמַאק רעטרעטיברַאפ רעד ןעגנַאגעגנָא זיא סָאװ טייצ רעד ןיא

 "עמַא ןיא עסערפ רעשידיי רעד ןופ ןטנערוקנָאק-טּפיױה ייווצ יד ןשיווצ

 טרעסערגרַאפ דנַאל ןיא בושי רעשידיי רעד זיא ,ןַאהַאק ןוא רעלימ ,עקיר

 סנטסרעמ ,רערעדנַאוװניײא עיינ ןָאילימ ַא רעביא ןופ םוקוצ ןכרוד ןרָאװעג

 "עייל ןופ סקואוו-וצ רעקיזָאד רעד .עירעּפמיא רעשירַאציטלַא רעד ןופי

 -טלעוו ןוא עשידיי ןיא סערעטניא ןטרעגייטשעג ןסימ םענייאניא ,רענ

 טָאה ,םלוע ןשידיי ןופ ןטנעמעלע עטסנענַאטשעגּפָא יד ייב וליפַא םינינע

 ַא ןגיילוצוצ ןעײטרַאּפ ןוא סעּפורג ,םידיחי ײלרעלַא ןגעװַאב טזומעג

 .עילָאּפָאװטעמ רעשידיי רעיינ רעד ןיא ןזעוו-עסערּפ םוצ טנַאה

 ,עכעלגעט ,שידיי ףיוא ןבַאגסױא ײלרעלַא ןופ לובמ םעד ןיא

 ליפױזַא ןעוועג ןענייז עכעלרעילטרעפ ןוא עקידשדוח ,עכעלטנכעוו

 טעמכ ןענייז סע עכלעוו ןופ ,גנוטיײדַאב רעּפַאנק ןופ ןטפירש-הנויד-ןויקק

 ענעי רָאנ ןענעכייצרַאפ ָאד רימ ןלעוו .ןבילבעגרעביא טינ ןרוּפש ןייקי
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 -ַאקירעמַא ןופ גנַאג ןפיוא סולפנייא ןַא טביאעגסיוא ןבָאה סָאװ ,ייז ןופ
 עכעלטפַאשלעזעג עיינ ןעגנערבניירַא ךרוד ןזעוו-סגנוטייצ ןשידיי רענ
 טימ ןבָאה סָאװ ,רעביירש עיינ ןריפסורַא ךרוד רעדָא ,ןעגנוזָאל ,ןעיידיא
 .עסערּפ רעשידיי רעד ןיא עלָאר ַא טליּפשעג טייצ רעד

 לָאצ ַא ןעוו ,1903 ןופ רעמוז ןיא םָארגָאּפ רעוועינישיק ןכָאנ דלַאב
 ,םזילַאנָאיצַאנ ןשידיי םוצ טרעקַאב ךעלטנפע ךיז ןבָאה ןלַאקידַאר עשידיי
 .רד ןופ ןעלקיטרַא ןזיװַאב "עמיטש רעטעברַא עיירפ,, רעד ןיא ךיז ןבָאה
 ןרעלקוצפיוא טסיילפעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ערעדנַא ןוא וװָאראטָאלָאז ללה
 ןלַאקידַאר ןופ וליפַא רשכ זיא םזילַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד זַא ,רענעייל יד
 טימ טריזימעלָאּפ טָאה יקסװָאנַאי .ש רָאטקַאדער רעד .טקנוּפדנַאטש
 -ייצ ןייז טָאה רע ןעלקיטרַא ?עשיסרוקיּפַאא סנעמעוו רַאפ רעביירש יד.
 ןיא זיא טלָאמעד .טײהײרפ-טרָאװ ןופ סיזַאב ןפיוא זיולב טנפעעג גנוט
 רעטנוא ,"עמיטש עיינ יד; טפירש רָאיײלטרעפ ַא ןענישרעד קרָאידינ
 ,גרעבדלָאג .בַא ,טסילַאיצָאס-טסינויצ ןגנוי ַא ןופ עיצקַאדער רעד

 ,.ןרעמונ עכעלטע יו רעמ טינ סױרַא ןענייז לַאנרושז םעד-טָא ןופ
 ןמחנ .רד עקירעמַא ןייק ןעמוקעג זיא רעטעּפש רָאי רָאּפ ַא טימ רעבָא
 לַאנרושזשדוח ןשיטסיניצ:שיטסילַאיצָאס ַא ןריטקַאדער וצ ןיקריס
 לעמרָאפ ,טַאלבנכָאװ ַא ןרָאװעג םעד ךָאנ דלַאב זיא סָאװ ,"קלָאפ סָאד;
 יָאז .ה .רד ,ץטַאק .מ ןופ טריטקַאדער ןוא עיפלעדַאליפ ןיא ןבעגעגסױרַא
 סלַא וליפַא ,רעלטָאק .ס רעטכיד ןקידנגָאזוצ-ליפ םעד ןוא ווָאראטָאל
 -רעד "קלָאפ סָאד, טָאה ,1906 ינוי ןוא רַאורבעפ ןשיװצ ,טַאלבנכָאװ
 -נײרַא ץוח ַא רָאנ .רענעייל ןוא ןטענָאבַא 1,000 ןופ רעקיניײװ טכיירג
 -סילַאיצָאס רעד ןופ ןעגנוזָאל יד עסערּפ רענײמעגלַא רעד ןיא ןעגנערב
 -עג ןבַאגסיוא ידיטָא ןופ ןענייז ,גנוגעוװַאב רעשיטסילַאירָאטירעט-שיט
 ןמחנ .רד ,גרעבדלָאג .בַא ,עסערּפ רעשידיי רענַאקירעמַא רעד ןיא ןבילב
 עג טייצ רעד טימ ןבָאה סָאװ ,ןטסיצילבוּפ ערעדנַא עכעלטע ןוא ןיקריס

 ,טפַאשרעגלָאפכָאנ עקידנטײדַאב ַא ןגָארק
 -ריּפַאס בקעי ,רעבעגסױרַא-?לַאנרושזדגרָאמ, רעד טָאה 1905 ןיא

 ."רענַאקירעמַא רעד , טַאלבנכָאװ סָאד ןכעלטנפערַאפ ןבױהעגנָא ,ןייטש
 טימ ךיילגרַאפ ןיא טנכייצעגסיוא טַאלב עקיזָאד סָאד ךיז טָאה טשרעוצ
 סָאװ ,טימרעד זיולב *טַאקָאװדַא-סקלָאפ , ןטימ ןוא "ןטעזַאג עשידיי, יד

 ןיא זיא סָאװ ,ףָאטש ןופ ןעגנולמַאז ןעוועג ןענייז רעטעלב ענעי תעב
 -ַאט סעשידייא רעטעלביגָאט יד ןיא ןעוועג טקורדעג ךָאװ רעד ןֹופ ךשמ
 -ירעמַא; רעד טָאה ,"דלָארעה רעשידיי, רעכעלגעט רעד ןוא ?טַאלבעג
 "וש עקיצנייא ןייק קידנקורדרעביא טינ ,ףָאטש םענעגייא ןבעגעג "רענַאק
 -ַאקירעמַא; ןופ רָאטקַאדער רעשיטקַאפ רעד ."לַאנרושזדןגרָאמ, ןופ הר
 ןופ רָאטקַאדער רעשינכעט רעד ,קינרעיװ ץרּפ ןעוועג רעבָא זיא "רענ
 ןטָארעג ןצנַאגניא ןעוועג טַאלבנכָאװ סָאד רעבָא זיא .?לַאנרושז-ןגרָאמ;
 .שירַארעטיל ןוא שיטסיצילבוּפ ,?לַאנרושז-ןגרָאמ , ןיא

 רעבירַא *רענַאקירעמַא רעד, זיא ,ןָא 1925 ךָאנ ןופ ןרָאי יד ןיא
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 יאול ,טנעגַא-?לַאנרושזךגרָאמ, רעיפלעדַאליפ ןופ לָארטנָאק ןרעטנוא
 ןָאט עמַאלקער-טסבלעז ןלעװלָאװ םעד טכַארבעגנײרַא טָאה רע .ןָאסרעג
 ,טיוט ןייז זיב ,טייקשיתבהי-לעב ןייז ןופ רָאי 19-18 יד ןיא ,לַאנרושז ןיא
 רעמ סָאװ טימ "רענַאקירעמַא, םעד ןקַאּפוצנָא טימעג רדסכ ךיז טָאה רע
 טָאה רע .רעבילַאק םעד-טָא ןופ ףָאטש ןרעדנַא טימ ןוא ןענַאמָאר-דנוש
 "רעד םעד טשרעוצ --- ןרָאטקַאדער עשינכעט סלַא ןגיוצעגוצ ךיוא רעבָא
 -נַאל ,ל) רענילָאװ .א רעביירש ןטבַאגַאב ןוא שטנעמ-סגנוטייצ םענערַאּפ
 -רעטַאעט ןוא טסילַאנרושז םעד ,רָאי עגנַאל וצ םיא ,םעד ךָאנ ןוא ,(יוד
 ןענייז ןרָאטקַאדער יד-טָא קנַאד ַא .,גייווצרעבליז ןמלז ףַארגָאקיסקעל
 ,רעטעברַאטימ עקיטכיוו ערעדנַא ךיוא ןטָארטעגוצ *רענַאקירעמַא; םוצ
 רעד ןעוו ,ןטייצ ןעוועג ןענייז תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ ןרָאי יד ךרוד
 סָאד ,230,000 יװ רעמ ןופ עיצַאלוקריצ ַא טַאהעג טָאה "רענַאקירעמַא;
 -ץרא ןוא עניטנעגרַא ,עקירפַא-םורד זיב שזַא טכיירגרעד טָאה טַאלבנכָאװ
 זיב ןרָאי ץוט ַא ןופ ךשמ ןיא לַאנרושז רעקיזָאד רעד טָאה ךיוא ,לארשי
 ,"לַאנרושז ןעילימַאפ ןוא ןעיורפ, ַא ןופ שזַאריט םעד טריטּפָאָאק ,8
 ערעטעּפש ןעוועג ץלַא רעבָא ןענייז סָאד ."ןטעזַאג עשידיי; יד ןופ ןוא
 -ַאב עּפַאנק ַא טַאהעג "רענַאקירעמַא רעד, טָאה 1914 זיב .ןעוטפיוא
 ,שזַאריט ןיא ןוא ךעלטלַאהניא ,גנוטייד

 "עמיטש רעטעברַא עיירפ,, עּפורג יד טָאה ,1906 ,ץרעמ ןט18 םעד
 ,"גנוטייצ-דנעבַא איד, ,טַאלב-גָאט ַא קרָאי-וינ ןיא ןבעגסױרַא ןבױהעגנָא
 ןוא רָאטקַאדער ןופ ןיימ רעד .יקסווָאנַאי .ש ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא
 -ראוו, רעד טימ *"סטרעוורָאפ, םעד ןזיײװַאב וצ ןעוועג זיא רעבעגסױרַא
 רערעביוז ַא רַאפ ףייר זיא בושי רעלַאקידַאר רענַאקירעמַא רעד זַא ,"טייה
 יד ןביוהפיוא לָאז סָאװ ,גנוטייצ-גָאט רעשיטסילַאיצָאס-ךעלטייהיירפ
 ןופ קַאמשעג םוצ ךיז ןזָאלוצרעטנורַא טָאטשנָא ,לערוטלוק רענעייל
 .ןומה ןרעטסָארּפ

 -סיוא ךיג יקסווָאנַאי טָאה ,קיטקַארּפ רעד וצ ןעמוקעג זיא סע ןעוו
 טינ ןענעק רעטעברַאטימ עקידנעטש עטלייצעג ענייז טימ רע זַא ,ןענופעג
 ,סעיינ עקידנפיול יד ןבעגרעביא לָאז סָאװ ,טַאלב ַא גָאט עלַא ןבעגסױרַא
 ןיא ךָאוװ ַא לָאמ ןייא ןָאט סָאד טגעלפ רע יוװ ,קידיינש ןוא קידנקַאּפ ױזַא
 זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיוא ךיז טָאה סע ."עמיטש רעטעברַא רעיירפ , רעד
 "ער ןייז ןופ בַאטש רעלענָאיסעּפָארּפ-טינ רעניילק רעד טינ ,ןײלַא וע טינ
 ַא ןבעגוצסױרַא תוחוכ עשיטסילַאנרושז עקיטיונ יד טגָאמרַאפ ,עיצקַאד
 -גכָאװ רעייז ןעוועג זיא סע יװ ,ןטָארעג ױזַא ןייז לָאז סָאװ ,טַאלב-גָאט
 טעװ "גנוטייצ-דנעבַא איד; זַא ,ןקָארשרעד ךיז טָאה יקסוָאנַאי .טַאלב
 -דיײמרַאפמוא רעד ןוא ךיג רָאג דנָאפ-סגנוטייצ םעניילק םעד ןרעצפיוא
 -קע יד ןבָארגרעטנוא ךָאנ טעװ גנוטייצ-גָאט רעד ןופ לַאפכרוד רעכעל
 טלעוּפעג רע טָאה .אפוג "עמיטש רעטעברַא רעיירפ; רעד ןופ ץנעטסיז
 ןט12 םעד ?גנוטייצ-דנעבַא איד, ןלעטשּפָא לָאז ןעמ םירבח ענייז ייב
 -פערק וצ ףיוא דנָאפ-סגנוטייצ ןופ טשער םעד ןדנעוורַאפ ןוא ,1906 ,יַאמ
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 לַאנרושז-שדוח ַא ןבעגוצסױרַא ןוא ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ; יד ןעקיט

 : ,"טפַאשלעזעג עיירפ יד, ---

 גנוטיירּפשרַאפ רעק7,000 ַא וצ יוװ רעמ טָאה ?גנוטייצידנעבַא איד;

 8,000 ןיא טרילוקריצ דָארג טָאה לַאנרושז-שדוח רעד .טכיירגרעד טינ

 רַאפ ןבעגעגּפָא טָאה ןעמ סָאװ ,ץורית רעלעיציפָא רעד .ןרַאילּפמעזקע

 רעד :ןעוועג זיא רעמונ ןט18 םייב *טפַאשלעזעג עיירפ יד; ןלעטשּפָא

 רעד ןיא ,לַאנרושז ַאזַא רַאפ תוחוכ עשירעלעטשטפירש ןופ לעפסיוא

 סרָאטקַאדער םעד עלָאר עטסערג יד טליּפשעג ןירעד טָאה רעבָא ןתמא

 "רַאטימ עלופ יד ןעניוועג וצ טרעטשעג םיא טָאה סָאװ ,טנעמַארעּפמעט

 ןשיטסיכרַאנַא םענעגייא ןייז ןיא רעלעטשטפירש ערעטלע ליפ ןופ טעב

 "רַא עיירפ,; רעד ןיא ןעוועג דימת זיא סערעטניא-טּפיוה ןייז .רעגַאל

 עשירָאטקַאדער עטסערג ענייז טכיירגרעד טָאה רע ואוו ,?עמיטש רעטעב

 .ןגלָאפרעד

 עסערּפ רעשידיי רענַאקירעמַא רעד זיא ?גנוטייצידנעבַא, רעד ןופ

 רערַאבטכורפ ןייא זיולב ,טנַאקַאב זיא רימ טייוו יו ףיוא ,ןעמוקעגוצ

 .מ טָאה "גנוטייצ-דנעבַא; רעד זיב .,ןיּפיצ לדנעמ םחנמ ,טסילַאנרושז

 "רַא רעיירפ,; רעד ןיא ןעגנוצעזרעביא ןוא ןעגנולייצרעד טקורדעג ןיּפיִצ

 ןייז ךָאנ ,"טייהראוו; רעד ןיא ןוא *סטרעוורָאפ, ןיא ,"עמיטש רעטעב

 טשרע ךיז טָאה "גנוטייצ-דנעבַא, רעד ןיא רעפלעהסורַא סלַא ןטעברַא

 ןיא ,"רעירוק, רעגַאקיש ןיא ערעירַאק עשיטסילַאנרושז ןייז ןביוהעגנָא

 רעטעּפש ןוא ,עיפלעדַאליפ ןופ *טלעוו רעשידיי, רעד ןיא ,*סטרעוורָאפ;,,

 ."טייהיירפ , רעשיטסינומָאק רעד ןיא

 זיא ,ןויצ-ילעוּפ יד ןופ טַאלבנכָאװ סָאד ,"רעפמעק רעשידיי רעד;

 "טע ןיא .1906 ,ץרעמ ןט30 םעד ,עיפלעדַאליפ ןיא ןענישרעד טשרעוצ

 "וינ ןייק ןרָאװעג ןגָארטעגרעבירַא טַאלב סָאד זיא םורַא םישדח עכעל

 "גכָאװ רעקיזָאד רעד ןופ גנַאג רעקירָאײ-קיצרעפ וצ בורק רעד .קרָאי

 ךיוא .ןרָאי ףיוא תוקספה ןופ ןרָאװעג ןסירעגרעביא טּפָא זיא טפירש

 ריא ןופ ןסערעטניא יד ןעניד וצ רקיע רעד ןעניז ןיא טַאהעג דימת יז טָאה

 םעד ןעיוב ןפלעה ןיא ןענַאטשַאב זיא טייקיטעטיטּפיױה סנעמעוו ,ײטרַאּפ

 -רַאּפ ערעגנע יד יו רעמ רָאנ .לארשייץרא ןיא בושיײרעטעברַא ןשידיד

 ןופ תוחוכ עטצענערגַאב יד ןענייז טביולרעד סנױזַא טָאה קיטקַאטיייט

 עקירעמַא ןיא ןעלקיװטנַא ןפלעה וצ טעמדיוועג ןעוועג "רעפמעק ןשידיי;

 "ניק עשידיי עלַאקידַארילַאנָאיצַאנ ןציטש וצ ןוא ,רוטַארעטיל עשידיי יד

 .עקירעמַא ןיא ךשמח ַא ןבָאה לָאז שידיי ידכ ,ןלוש-רעד

 ,עקירעמַא ןיא טפירשטייצ עטשרע יד ןייז ןופ וטפיוא םעד ץוח ַא

 סָאװ ,םעטסיסיגנואיצרעד ַא וצ טבערטשעג קיניזטסואווַאב טָאה סָאװ

 -ַארעטיל ןוא עסערּפ עשידיי עצנַאג יד טנעמַאדנופ ַא טימ ןגרָאזַאב לָאז

 רעשידיי; רעד ךָאנ ךיז טָאה ,ןדיי ןענָאילימ ןופ םייה רעיינ רעד ןיא רוט

 ןעלקיװטנַא ןפלָאהעג טָאה רע סָאװ ,טימרעד טנכייצעגסיוא "רעפמעק

 וצ ףיוא טרָא רעמ סָאװ ןרָאּפשּפָא ךרוד רעלייצרעד ןוא רעטכיד עשידיי
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 עשידיי עצנַאג יד טרעכײרַאב טָאה טַאלבנכָאװ עניילק סָאד יז ןקורד

 "ױַא-סגנוטייצ עשיטקַארּפ ןוא ןטסיאייסע ,ןטסיצילבוּפ ייר ַא טימ עסערּפ

 קעװַא זיא ,ןײטשדלַאװ .ש .א ,רָאטקַאדער-"רעפמעק, ןייא זיולב .רעטעב

 "רעד ןוא רערעל עבושח יד ןופ רענייא ןטרָאד ןרעוו וצ ,לאושייץרא ןייק

 -טימ עטנעָאנ ןוא ןרָאטקַאדער-"רעפמעק עשידיי, ערעדנַא עלַא .רעיצ

 -ָאנַאזַאכ ןָאעל ,ווװָאכָארָאב רעב ,ןָאסרעבַא ,ד ,רמרמ ןמלק יװ ,רעטעברַא

 רעד ןיא םיבשות ןבילבעג ןיוש ןענייז ,(יױדנַאל .ל) רענילָאװ .א ,שטיוו

 ,עסערּפ רעשידיי רענַאקירעמַא

 ערעייז ןביוהעגנָא "רעפמעק,/ ןיא ןבָאה סָאװ ,רעביירש לטעצ םוצ

 "עכערוצ ןעמ ףרַאד רעקיטירק ןוא ןטסיצילבוּפ עשידיי סלַא סערעירַאק

 "עג ךָאנ זיא "קלאפ סָאד; ןיא שידיי סנעמעוו ,ןיקריס ןמחנ .רד : ןענ

 רע םגה סָאװ ,רענילָאװ .א ןוא ;ןפלָאהַאבמוא ןוא שירעמשטייד ןעוו

 טימ טשרע רע טָאה ,"סטרעוװרָאפ/ ןיא טקורדעג ךיז רעירפַא ךיוא טָאה

 ."מעק ןשידיי , ןיא --- "ךעלקערב ןוא ךעלקיטש: -- ןענָאטעילעפ ענייז

 .רד .עימָאנָאיזיפ עשירַארעטיל-שיטסיצילבוּפ ןייז טמָאקלופרַאפ "רעפ

 טשרע טָאה ,תונושל עכעלטע ףיוא רעביירש ַא רעירפ ןופ ןיוש ,ןיקריס .נ

 ןוא ?גָאט, םוצ ,"טייהראוו; רעד וצ טנַאּפשעגרעבירַא "רעפמעק, ןופ

 -ייא יוװ ,"טייצ; רעשיטסינויצ-ילעוּפ רעד וצ ןעמוקשגקירוצ רעטעּפש זיא

 ןופ ךשמ ןיא עקירעמַא ןיא ןטסיצילבוּפ עשידיי עטסבושח יד ןופ רענ

 ןב ,יבצ ןב ,לבבורז ,ןישַאכ רעדנַאסקעלַא .,רָאי קילדנעצ ןבלַאהרעדנָא

 עקינימרעט-ץרוק ערעייז ךרוד ןבָאה ערעדנַא ןוא רעקָאל לרעב ,ןוירוג

 יז ןיא סָאװ ,גנורַאפרעד יד ןגָארקעג "רעפמעק, ןטימ ןעגנודניברַאפ

 ,דנַאלסור ןיא סערעיראק ערעטעּפש ערעייז ןיא ןעמוקעג ץונוצ קרַאטש

 ןיא טפַאשרעטעברַאטימ סנַאמרעקוצ ךורב ךיוא .לארשייץרא ןוא ןליוּפ

 ןיא טייקיטעט רעשירעוט-ללפ ןייז וצ טיירגעגוצ םיא טָאה "רעפמעק,

 ,ןלייט-טלעוו יירד

 "ייצ -רעטעברַא; רעד ןופ ךשמה רעכעלטנכעוו ַא ,*רעטעברַא רעד,

 טסברַאה ןיא ןעניישרעד ןביױהעגנָא טָאה ,*טַאלב-דנעבַא סָאד , ןוא "גנוט

 -וקנָאק רעלימדןַאהַאק רעד ןופ הפוקת רעד רַאפ רָאי ַא יו רעמ ,1904 ןופ

 טָאה טָאלב סָאד תמחמ ,דָאירעּפ םעד-טָא וצ רעבָא רע טרעהעג .ץנער

 תוכייש עסיורג רָאג ַא טַאהעג ,1911 זיב ,ץנעטסיזקע רעקירָאי-7 רעד ןיא

 .רעטעלב-גָאט עקיזָאד יד ןופ ףמַאק םעד וצ

 סעידָארַאּפ עלופטנַאלַאט-שיריטַאס סווָארדנַאסקעלַא (רעלימ) םייח

 עשיטסילַאנרושז עיינ יד ףיוא ןוא קיטירק-רעטַאעט סנַאהַאק .בַא ףיוא

 סָאװ ,ןענָאטעילעפ עשיטסירָאמוה סרעלדַא .י ; ןקירבור-*סטרעוורָאפ ,

 יקיטרַא:טייל סגרעבסָאלש .י ;"?ףירב לטניב, םעד טקזוחעגסיוא ןבָאה

 "גיא ןוא ןָאט ןרַאפ ןרעלימ ןוא ןענַאהַאק טניושעג טינ ןבָאה סָאװ ,ןעל

 ןופ ריפנָא רעשירָאטקַאדער סיקסניפ דוד ;קימעלָאּפ רעייז ןופ טלַאה

 -ַאט ליפ טקיטומרעד טָאה סָאװ ,*רעטעברַא; ןופ טײז-רוטַארעטיל רעד

 יװ ,רעקיטירק ןגנוי ןקידנגָאזװצ-ליפ ַאזַא ןוא רעטכיד עגנוי עלופטנַאל
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 ןגעק שטייב עמַאזקריװ ןוא עלעדייא ןַא ןעוועג זיא ,טַאלבנעזָאר .פ .רד
 ,טרָאװ ןשידיי ןופ עיצַאזירַאגלואוו רעד

 "וקעגנײרַא םיא ךרוד ןענייז ,ןעוועג זיא *רעטעברַא; רעד יו םירָא
 ,טוּפיליִל (רַאמשטערק) .ל ,עסערּפ רעשידיי רענַאקירעמַא רעד ןיא ןעמ
 ,ערעדנַא ןוא ,ןיקייח .י ,ןַאמרעט .מ ,ןײטשּפע אנכש ,בוש .ר

 ןביוהעגנָא טָאה סָאװ ,עגַאקיש ןופ "טלעוו רעטעברַא עשידיי איד,
 ןט5 םעד טַאלב-גָאט ַא ןרָאװעג זיא ,1908 ,ילוי ןט17 םעד ןעניישרעד
 סלַא ."טלעוו רעטעברַא עכעלגעט יד; ןעמָאנ ןרעטנוא ,1917 ,רעבָאטקָא
 יד ,םישדח רָאּפ ַא יו רעמ ןעיצ טנעקעג טינ גנוטייצ יד טָאה טַאלביגָאט
 םעד ןגױאוװַאב רעבָא ןבָאה ןטסינָאינוי-דיירט ןוא ןטסילַאיצָאס רעגַאקיש
 ַא ךָאנ "טלעוו רעטעברַא עכעלגעט יד, ןעמענוצרעביא "סטרעוורָאפ,
 ""סטרעוװרָאפ , רעגַאקיש ַא ןבעגסױרַא ןביוהוצנָא ןוא ,הקספה רעניילק
 ,ברעמ ןטייוו ןרַאפ ןוא ברעמ-לטימ ןרַאפ ךעלגעט עגַאלפיוא

 ןעלטימ יד טגָאמרַאפ טָאה ?סטרעװרָאפ , רעד יו םעד רַאפ גנַאל
 -ירעהעג רעד טימ עיצקַאדער עקיטרָאד יד ןלעטשוצפיוא ןליוו םעד ןוא
 -ַאלפיוא יד רַאפ ןוא אפוג עגַאקיש ןיא גנוטייצ רעד רַאפ יירעקורד רעק
 ךיז ןפַאשעג ?טלעוו רעטעברַא עשידיי איד, טָאה ,ברעמ ןטייוו ןופ סעג
 ַא ךיוא טַאהעג טָאה ןוא טָאטש-םייה ריא ןיא עזַאב-רענעייל עשּפיה ַא
 ,קרָאיײוינ ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ףיוא סולפנייא ןסיוועג

 זיא "טלעוו רעטעברַא רעשידיײ, רעד ןופ רָאטקַאדער רעטשרע רעד
 וצ *סטרעװרָאפ,, רעקרָאי-וינ םעד ןזָאלרַאפ טָאה רע .ףָאגָאר ללה ןעוועג
 זיולב ןעוועג עגַאקיש ןיא זיא רע ןוא עלעטש-רָאטקַאדער יד ןעמענרַאפ
 ןטסנרע ןטשרע ןייז רָאפ ךיז טימ ןלעטש ייז סָאװ ,םישדח עכעלטע
 ,בַא ןופ יירפ ,טסילַאנרושז רעשידיי רעקיגנעהּפָאמוא ןַא ןרעוו וצ וואורּפ
 .הכרדה רעשירָאטקַאדער סנַאהַאק

 "וינ ןיא גנואיצרעד עכעלשידיי רָאג זיב ַא ןגָארקעג טָאה ףָאגָאר ללה
 רעקירָאי 8 סלַא ןרָאװעג טכַארבעג עקירעמַא ןייק זיא רע םגה ,קרָאי
 ןבעגעגּפָא םיא ןבָאה ןרעטלע ענייז .ןרָאי רעפ0 יד ןופ בײהנָא ןיא לגניי
 -כיילג ןוא טנרעלעג רע טָאה ןטרָאד .ןנחלא קחצי 'ר תבישי רעד ןיא
 -נָא רע טָאה ןביירש .שזדעלאקי-טָאטש רעקרָאידוינ ןיא טרידוטש קיטייצ
 -נכָאװ ןשיטסילַאיצָאס ןיא ,שילגנע ףיוא ,טנעדוטס סלַא ךָאנ ןביוהעג
 -ייז .יל ןָאנרעשזדלָא ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,"רעקריָאװ יהד, טַאלב
 -עגסיוא ךיז ןבָאה סעמעט עשירַארעטיל ןוא עלַאיצָאס ףיוא ןעייסע ענ
 .בַא .ליטס ןקיטרַאנגיײא ןַא טימ ןוא ,טײקמַאזרעלַאב ליפ טימ טנכייצ
 "עג ךיז טָאה רע ואוו ,"סטרעוװרָאפ, םוצ ןגיוצעגוצ ךיג םיא טָאה ןַאהַאק
 ,ןייז וצ םיא ןעניואוועגוצוצ ,"יָאב-שזדעלאק.? ןגנוי םעד ןכערבנייא ןעמונ
 .ךרד ןשיטסילַאנרושז ,סנַאהַאק

 ןרַאפ גנורעטסײגַאב ןייק טָאה עיצקַאדער-"סטרעוװרָאפ , רעד ןיא
 -קינייוװעניא יד ןשיוצ .טשרעהעג טינ טלָאמעד ןדָאטעמ סרָאטקַאדער
 ףוסל טָאה סָאװ ,טייקנדירפוצמוא ןַא ןסקאוועג זיא רעטעברַאטימ עטס
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 -ּפָא טָאה רע ןעוו ,ןפורעגסױרַא טָאה ןַאהַאק סָאװ ,קיירטס םוצ טריפעג
 -ידרעטעּפש רעד) ץיוװָאזילע .ּפ ,רעביירש-קינָארכ יד ןופ םענייא טגָאזעג
 קיליײװטיײצ טָאה קיירטס רענעי .,(טיווסלע ,מ ןיצידעמ-רָאטקָאד רעק
 ,ב .רד) ןויבצ יו רעטעברַאטימ ןבושח ַאזַא "סטרעװרָאּפ,, ןופ טקיטײזַאב
 אפוג קיירטס רעד .סרעקיירטס יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע .(ןַאמפָאה
 ,ץיװָאזילע .מ ,רעטגָאזעגּפָא רעד סָאװ ,םעד תמחמ ןרָאװעג ןכָארבעג זיא
 ,רעכערב-קיירטס יד ןופ רענייא ןרָאװעג ףכית ןיילַא זיא

 טינ ךַאז ןייק טימ ףָאגָאר ךיז טָאה עגַאקיש ןיא רָאטקַאדער סלַא
 ןייז טָאה ערעל סנַאהַאק רָאי ייווצ ןופ סולפנייא רעד .טנכייצעגסיוא
 -יל רעשידומלת רעטלַא רעד ןופ סולפנייא ןדעי ןופ טקידיילעגסיוא שידיי
 -עג ןבָאה סָאװ ,רוטַארעטיל רעשילגנע ןרעדָאמ רעד ןופ ןוא ,רוטַארעט
 טָאה ףָאגָאר סָאװ ,טינ רעדנואוו ןייק זיא .ליטס ןשילגנע ןייז טמערופ
 -עג ַאזַא ןרָאװעג רע זיא טייצ רעד טימ ,ןענַאהַאק וצ טרעקעגקירוצ ךיז
 םעד ןעיורטנָא םיא טנעקעג טָאה ןַאהַאק זַא ,ףעש ןייז ןופ דימלת רעיירט
 זַא ,טייקרעכיז רעד טימ ןדָאירעּפ ערעגנעל ףיוא גנוטייצ רעד ןופ ריפנָא
 ,טײקנזעװּפָא ןייז ןיא ןעמוקרָאפ טינ טעוװ "?םזינַאהַאק; ןופ גױנּפָא ןייק
 -קַאדער ערעדנַא ןגָארקעג טָאה רעדיו ?טלעוו רעטעברַא עשידיי איד,
 ,סעימָאנָאזיפ עשרעביירש ןוא עשיטסילַאנרושז ענעגייא טימ ,ןרָאט

 רעד רעטעּפש ןוא טסיצילבוּפ ,םָאנָאקעילַאיצָאס רעד ,סקַאז .ש .א
 -עברַא עשידיי איד, טריטקַאדער רָאי רָאּפ ַא טָאה ,טסירַאומעמ רענייפ
 ןעוועג זיא ,(גרעבנעזָאר היעשי) גרעבנערָאפ לרַאק .רד ."טלעוו רעט
 -רַאפ רעד רַאפ טייצ עצרוק ַא .טַאלבנכָאװ ןופ רָאטקַאדער רעטירד רעד
 "סטרעוורָאפ, ןטימ "טלעוו רעטעברַאפ רעכעלגעט רעד ןופ גנוצלעמש
 ,רמרמ ןמלק --- תוכייש ַא ךיוא טַאהעג גנוטייצ רעקיזָאד רעד טימ טָאה

 רעד. ךעלגעט ןעניישרעד ןביוהעגנָא 1907 ןיא טָאה לָאערטנָאמ ןיא
 -ָאװ .ה רעבעגסױרַא ןופ טריפעג ,גנוטייצ עקיזָאד יד ."רעלדָא רעדענעק
 טָאה ןוא ןבירשעג ליפ ןרָאי ןופ ךשמ ןיא ךיוא טָאה רעכלעוו ,יקסּפָאל
 עבושח ליפ טַאהעג טָאה ,עיצקַאדער רעד ןיא העד עסיורג ַא טַאהעג
 ,א ,ןָאסנָארַא לאכימ .רעטעברַאטימ ןוא ןרָאטקַאדער סלַא ןטסילַאנרושז
 םעד ןבָאה ,ןיניירב ןבואר ,ןַאמסטרַאװ .י .רד ,ןײטשדלָאג .י .ב ,רענילָאװ
 -גנַאל רעקיטציא רעד ,שטיװָאניבַאר לארשי זיב ,טריטקַאדער "רעלדָא;
 ןיא ,עיצקַאדער יד ןעמונעגרעביא טָאה ,טַאלב ןופ רָאטקַאדער רעקירָאי
 .ןרָאי רע20 יד ןופ בײהנָא

 -גָאט עטסקרַאטש סָאד ןרָאװעג ךיג זיא "רעלדָא רעדענעק רעד;
 -נָאק דימת טַאלב סָאד זיא שיגָאלָאעדיא .,ןדיי רעדַאנַאק יד ןופ טַאלב
 גנוטייצ יד זיא ןרָאי עטשרע יד ןיא .שיטסינויצ ןוא שידיײ-ויטַאװרעס
 ענייז ןופ רענייא ןיא טָאה יקסווָאלטישז םייח .רד זַא ,קיסעמ ױזַא ןעוועג
 ךיז טָאה טַאלב סָאד זַא ,טריטנעמוגרַא לָאערטנָאמ ןיא סעדער עשימעלָאּפ
 יד ןיא קיטילָאּפ-דנַאל ןיא ."רעלדָא, טינ ,"זדנַאג; ןפורנָא טפרַאדעג
 ,רעקיטילַאּפ עשידיי עטסכיירגלָאפרעד יד טימ ןעגנַאגעגטימ גנוטייצ
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 טייצ ַא .ײטרַאּפ רעלַארעביל רעד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג ןענייז סָאװ
 -עדנוזַאב ַא רַאפ ףמַאק ןיא טנכייצעגסיוא ךיז *רעלדָא; רעד טָאה גנַאל
 -עכעלגעמרַאפ יד זיב ,לָאערטנָאמ רַאפ םעטסיס-גנואיצרעד רעשידיי רער
 לָאז ףמַאק רעקיזָאד רעד זַא ,טלעוּפעג ןבָאה רעלָאצ-רעייטש עשידיי ער
 .ןרעוו טלעטשעגּפָא

 ןופ טייצ רעצרוק רעד ןיא ץוח ַא ,"רעלדָא; רעד זיא שירַארעטיל
 עשידיי ערעכיירגלָאפרעד יד ןעגנַאגעגכָאנ ,עיצקַאדער סניניירב ןבואר
 ליפ "רעלדָא, רעד טָאה ןרָאי עטשרע יד ןיא ,קרָאיזוינ ןופ ןעגנוטייצ
 -טנָאמ ןבָאה סָאװ ,ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ ערעדנַא ןופ טקורדעגרעביא
 -ַאר .י רעטנוא ,ןרָאי עטצעל יד ןיא ,טכיירגרעד טינ רענעייל רעלָאער
 ַא רַאפ הינסכא ןַא ןרָאװעג "רעלדָא , רעד זיא ,עיצקַאדער סעשטיווָאניב
 ןיא טציא ןעניואוו סָאװ ,ןטסירטעלעב ןוא רעטכיד עשידיי ענייפ עּפורג
 .עילָאּפָארטעמ רעדַאנַאק רעד

 עשידיי עכעלגעט/, ַא ןעמוקעגפיוא זיא (1908 ןיא) דנַאלװילק ןיא
 -ץנערוקנָאק ַא טימ ,1913 ןיא ,ןרָאװעג ןצלָאמשרַאפ זיא סָאװ ,"עסערּפ
 ,גנוטייצ עקיזָאד יד ."טלעוו עשידיי יד; ןעמָאנ ןרעטנוא ,טַאלבנכָאװ
 -טכַאמ עשיטילָאּפ עקיטרָא יד טציטשעג דימת טָאה,שידיי-שיסקָאדָאטרָא
 רעד ןעוועג זיא ןרָאי ליפ רַאפ רעבעגסױרַא-רָאטקַאדער ריא .רעבָאה
 ןבָאה טיוט ןייז ךָאנ ,רעקָאר עושוהי ,טסינויצ ןוא טסילַאנרושז-ליכשמ
 "יזָאד יד זיא סנטצעל ,1943 ןיא ,טלעטשעגּפָא טַאלב סָאד םישרוי ענייז
 ,טַאלבנכָאװ סלַא ןרָאװעג טיײנַאב רעדיוו גנוטייצ עק

 ,קרָאיײוינ ןיא ןעניישרעד וצ ןבױהעגנָא טָאה ,"קלָאפ עשידיי סָאד,
 ןוא 1929 ןשיװצ :טַאלבנכָאװ סלַא ,רָאי 10 עטשרע יד ,1909 ןיא
 עטשרע יד ןיא .שדוח עלַא טלָאמעד טניז ;ןכָאװ ייווצ עלַא ,2
 רעטנוא ,םזינויצ רענַאקירעמַא ןופ *זָאיציפָא, רעקיזָאד רעד טָאה ןרָאי
 ןופ עיניל רעד ייב ןטלַאהעג ךיז ,גרעבדלָאג .בַא ןופ עיצקַאדער רעד
 -ייוו סָאװ .רעביירש עגנוי ןקיטומרעד ןופ טרּפ ןיא ,"רעפמעק, ןשידיי
 ,רעטרעוװילגרַאפ ןוא רעשיאיײטרַאּפ ץלַא ןרָאװעג טַאלב סָאד זיא רעט

 "עג טָאה *קלָאפ עשידיי סָאד , ןופ רָאטקַאדער רעטשרע רעד ןיוש
 רעבָא זיא רע .שידיי ןיא יו ,שיאיירבעה ןיא סערעטניא ןרעסערג ַא טַאה
 םוחנ ןגלָאפוצכָאנ ןוואורּפ ענייז .רעביירש רעשידיי ַא רקיע רעד ןעוועג
 -עברַאטימ סלַא טכַאמעג רעלוּפָאּפ רעטעּפש םיא ןבָאה גנַאג סווָאלָאקָאס
 יד ,רעטעלב עשידיי ענײמעגלַא ערעדנַא ןוא *לַאנרושזדגרָאמ,, ןופ רעט
 רעד ןיא םיבשות ןעוועג ןענייז ,לעבַא .ש ץוח ַא ,ןרָאטקַאדער ערעדנַא
 ,"קלָאפ עשידיי סָאד; טימ גנודניברַאפ רעייז רַאפ ךָאנ עסערּפ רעשידיי
 ןיא טפיטרַאפ וצ זיא ןייטשנרעב ןועמש .רד רָאטקַאדער רעקיטציא רעד
 וצ טײקמַאזקרעמפיוא ןעקנעש ןענעק לָאז רע ןעגנושרָאפ לארשי-תמכח
 ,םינינע עסערּפ עשידיי םתס

 1909 רַאונַאי ןופ ןענישרעד זיא סָאװ ,?טַאלבנכָאװ, סרעפעפּפ ,י
 טייקנדירפוצמוא יד ןצונוצסיוא וואורּפ ַא ןעוועג זיא ,1911 לירּפַא זיב
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 ייז סָאװ גנונעקרענָא רעּפַאנק רעד טימ טײלסדנַאל רענַאיצילַאג ענייז ןופ

 עלַא ןענייז טלָאמעד זיב תמחמ ,עסערּפ רעשידיי רעד ןיא ןגָארקעג ןבָאה

 ןופ טנעה יד ןיא ךעלסילשסיוא ןגעלעג עקירעמַא ןיא ןעגנוטייצ עשידיי

 טָאה שיטסילַאנרושז .ןדיי רעניַארקוא ןוא עשילוּפ-שיסור ,עשיווטיל

 ףָאטש ןופ טכיוועגרעביוא ןַא טימ זיולב טנכייצעגסיוא טַאלב סָאד ךיז

 .םינינע עשידיי-שיצילַאג ןגעוו

 ןיא ןעמוקעגפיוא ןענייז ןטפירשטייצ ףיוא עפש רעסיורג רעד ןיא

 ,לשמל .יװ ,רעטעלבנכָאװ עקיטרָא ןלײט-טָאטש רעקרָאי-וינ עסיוועג

 טריטסיזקע טָאה סָאװ ,1910 רעמוז ףוס ,?טסָאּפ רעליווזנָארב איד,

 טָאה טײצרץנַאלג ריא ןיא .ןרָאי רע20 יד ןופ ביײהנָא ןזיב ,ןטסגנעלמַא

 -סקנָארבק יד ;12,000 רעביא ןופ עיצַאלוקריצ ַא טַאהעג טַאלב סָאד

 ,רָאי ַא יו רעמ סעּפע טבעלעג טָאה ,ןָא 1912 ילוי ןופ ,"עסערּפ םעלרַאה

 "יפ ןיא ןוא ,ןָאיעב ,קרַאונ ןיא ; עיצקַאדער סעסיצנַאד יכדרמ רעטנוא

 .ךעלגנוטייצ ענעדיישרַאפ ןענישרעד ןענייז ,ברעמ-לטימ ןזיב ,עיפלעדַאל

 ,קרָאוינ ןיא ןקורד ךיז ןגעלפ ייז ןופ עטסרעמ יד

 ןלעטשפיוא טלָאװעג ,לזיירג ןרהא ,רעקורד רעד טָאה טייצ ןייא וצ

 ,תועידי עשימייה ןבָאה ןלָאז סָאװ ,ךעלטעלב עקיטרָא טייק עצנַאג ַא

 ןטייז עטסקינייװעגיא יד .ןטייז עטצעל ןוא עטשרע יד ףיוא זיולב ןציטָאנ

 רע .רעטעלב ענױזַא עלַא רַאפ ,ףָאטש ןשידיי ןײמעגלַא ןעגנערב ןלָאז

 "יא יד רַאפ רעטעברַאטימ לָאצ ַא טימ עיצקַאדער ַא טַאהעג טיירג טָאה

 -גייא טנעגַא ןַא ןקישוצסױרַא ןלעב ַא ןעוועג זיא רע ,ןטייז עטסקינייװענ

 רעבָא טָאה רע .טעטשיץניװָארּפ ןיא רעטעלב עקיטרָא ענױזַא ןלעטשוצ

 סָאװ ,גנומענרעטנוא ַאזַא ףיוא םינלעב רעצניוװָארּפ גונעג ןענופעג טינ

 ןעניול שימָאנָאקע םיא ךיז לָאז

 -ץניװָארּפ יד ןיא רעטעלב עקיטרָא עטסעב יד ןענייז ללכ ךרדב

 "ייצ רעקרָאירינ יד ןופ ןטַאקילּפוד עשירָארעטיל-לערוטלוק ןעוועג טעטש

 יו רענעלק ןעוועג ךיוא זיא רעטרע יד ףיוא עיצַאלוקריצ רעייז .ןעגנוט

 טעוװו סע .טעטש ערעייז ןיא עסערּפ רעקרָאי-וינ רעד ןופ עיצַאלוקריצ יד

 רעדענעק רעד; יװ רעטעלב ענױזַא וליפַא זַא ,ןגָאז וצ אמזוג ןייק ןייז טינ

 ליפ ױזַא טַאהעג טינ ןבָאה "טלעוו עשידיי, רעדנַאלוװילק יד ןוא ?רעלדָא

 -רַאפ טעטש ערעייז ןיא ןבָאה ןעגנוטייצ רעקרָאייינ יד יוװ ,רענעייל

 ןגעלפ ןעגנוטייצ רעקרָאירינ יד סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג טינ ,טגָאמ

 .תעל-תעמ ַא ןופ גנוקיטעּפשרַאפ ַא טימ סנטסרעמ ןעמוקנָא וצניהַא

 עשיטסירָאמוה ןוא ןטפירשטייצ עשירארעטיל 7
 רעמעלב

 טָאה "טפנוקוצ יד; לַאנרושז-שדוח רעשיטסילַאיצָאס רעטײנַאב רעד

 טסברַאה ןזיב 1902 רַאונַאי ןופ ,קילדנעצירָאי ןרעווש ַא טבעלעגרעביא
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 "עיצַארעדעּפ סערּפ טפנוקוצ יד, לַאנרושז ןופ רעבעגסױרַא יד ,2
 ןופ טפירש רעייז ןרעטייוורעד וצ טימעג ךיז ןבָאה ןרָאטקַאדער יד ןוא -

 -עגנייא טינ ייז ךיז טָאה סע רעבָא ,אתגולּפ רעלימדזַאהַאק רעקיציה רעד
 יד םורַא םיכוסכס יד ןופ טרעטשעגמוא טעברַא רעד טימ ןייגוצנָא ןבעג

 | .ןעגנוטייצ-גָאט |
 ןיא ,עּפסַאק .א .רד רעטנוא "טפנוקוצ, ןופ עיגעלָאק-עיצקַאדער יד

 ּפיליפ ; 1903 ןיא ,םיובנעגייפ .ב) --- ןרָאטקַאדער-םידיחי יד יוו ,2
 םיוק טָאה רעכלעוו ,1906-1905 ןיא ,גרעבנערָאפ .ק ; 1904 ןיא ,ץנַארק
 בקעי ,יקסוועשטניוו סירָאמ ;  1907 ןיא ןימרעט רָאי ןייז ןטלַאהעגסיױא
 -ָאק-עיצקַאדער רעד וצ זיב לַאנרושז םעד טריפרעד טָאה רעכלעוו ,ךלימ
 זַא ,ןטעברַא רעווש טזומעג ןבָאה עלַא ייז --- (1912 זיב 1910 ןופ עיגעל
 -ברע יד :ףמַאק-?סטרעוװרָאפ, --- ?טַאלב-דנעבַא; ןופ ןשינעײװכָאנ יד
 טימ ןעמוקעגסױרַא זיא רעלימ זיב "סטרעװרָאפ, םורַא גנומיטש המחלמ
 ,טכעפעג רעלימדןַאהַאק ןופ למוט-ץנערוקנָאק רעד ןוא ?טיײהרַאװ, ןייז
 ,לַאנרושז רעייז ןעגנערבמוא טינ ןלָאז

 עשיטסילַאיצָאס ןבָאה "?עיצַארעדעפ עסערּפ טפנוקוצ , רעד ןיא
 "נָא ןַא ןענופעג ,םזינַאהַאק ןטימ ןדירפוצמוא ןעוועג ןענייז סָאװ ,סרעוט
 ןעוועג ןטרָאד רעבָא ןענייז סע .קיטירק רעייז רַאפ ענובירט ַא ןוא טלַאה
 יד; זַא ,ןזָאלרעד טינ ןבָאה סָאװ ,ןסולפנייא ?עשיטסיסטרעוװרָאפ,, ךיוא
 -לעוּפ רעד .עיציזָאּפָא רענעּפָא ןַא וצ רעבירַא ןצנַאגניא לָאז "טפנוקוצ
 "רָאפ; ןופ ףליה ןייק טַאהעג טינ טָאה לַאנרושז רעד זַא ,ןעוועג זיא אצוי
 ןשיטסילַאנרושז ןשינַאהַאק ןדעי רַאפ שודק ןעגנירּפש טינ ןרַאפ "סטרעוו
 "געק ןופ עציטש עלופ יד ןגירק טנעקעג טינ ךיוא טָאה ןוא ;ריפנייא
 ןייק ןעמונעגפיוא טינ טָאה "טפנוקוצ יד, סָאװ רַאפרעד ,דצ ןשירענ
 ."סטרעוװרָאפ, ןגעק ףמַאק םענעפָא

 וצ ךייר גונעג ןעוועג "סטרעוװרָאפ, רעד ןיוש זיא טייצ רענעי םורַא
 רעד ןיא זיא ךיוא ."טפנוקוצ יד, ןטלַאהוצסיוא ןעניגרַאפ ךיז ןענעק
 -רעטלַא, רעד ןופ עּפורג ַא ןעוועג ךָאנ "ןָאשיײאיסָאסַא-סטרעװרָאפ;
 יד ןעמעוו ,ןיסעיל .א ןעוועג זיא רָאטַאריּפסניא רעייז סָאװ ?עידרַאװג
 רעד ןעמוקעגפיוא ייז ייב זיא .ןליטשנייא טלָאװעג ןבָאה ןטסינַאהַאק
 -קַאדער סלַא ןעניסעיל ןעמיטשַאב ,"טפנוקוצ יד, ןעמענוצרעביא ןַאלּפ
 ןוא "טפנוקוצ, רעד םורַא טסעניעיציזָאּפָא ןופ ןרעוו וצ רוטּפ ידכ ,רָאט
 -קינייוװעניא רעד ןופ רעגנעהנָא ענייז טימ ןעניסעיל ןקיטיײזַאב ךעלדירפ
 רצע ןופ רעבעגסױהַא עטרעטַאמעגסױא יד .יירעכוז-תונורסח רעטס
 םעד לַאנרושז רעייז ןבעגעגקעװַא רעצרעה ערעווש טימ ןבָאה "טפנוק
 ,טסעק עכייר ףיוא רעבירַא לַאנרושז רעד זיא הרירב ןיאב ."סטרעוװרָאפ,
 ,טקיטײזַאב ןיילַא ךיז ןבָאה םינתוחמ עמירָא עקירעירפ יד תעב

 "עג זיא סָאװ ,1938 ןופ רעמונ-רעבמעצעד ןזיב ,1912 ,טסוגיוא ןופ
 -קַאדער רע טָאה ,ןברָאטשעג זיא ןיסעיל .א רעדייא קורד םוצ טיירג ןעוו
 ןעועג ןענייז רָאי 26 יװ רעמ עקיזָאד יד ןיא ."טפנוקוצ יד, טריט



 205 עקירעמַא ןיא רעטעלב עשידיי

 רעשידיי רעטסנרע רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא "טפנוקוצ יד, ןעוו ,ןטייצ
 יד ןופ רענייא יװ ,ןיילַא ןיסעיל .,טלעוו רעצנַאג רעד ןיא לַאנרושז
 טימ טָאה ,ןטסיצילבוּפ עטלצרָאװרַאפ תודמול רעשידיי ןיא ,עטסבושח
 ערעסעב יד ייב ןעמונעגסיוא קרַאטש ןעלקיטרַא-טייל עשירעטכיד ענייז
 רע זיא ,טייקמורפ רעשיטסילַאיצָאס רעצנַאג ןייז ייב .רענעייל עשידיי
 וצ טפַאשטנײרפטסַאג ןטָאבוצנָא שידיײ-לַאנָאיצַאנ גונעג ןעוועג טרָאפ
 קיטרַאנגיײא ןַא טַאהעג רָאנ ןבָאה סָאװ ,ןרעגַאל עלַא ןופ ןטסיצילבופ
 ,ןגָאז וצ טרָאװ

 -עיל טָאה ,ןדיי ייב רעטכיד עקידנטײדַאב ערעטלע יד ןופ רענייא יו
 "רעד ,ןטעָאּפ רַאפ ענובירט-טלעוו ַא ןיא טלדנַאװרַאפ "טפנוקוצ יד, ןיס
 טקיטומרעד טָאה רע .,רעלטפַאשנסיװ ,רעקיטירק ,ןטסיאייסע ,רעלייצ
 -כַאנרַאפ טינ ,ךיז טיײטשרַאפ ,טָאה רע רעבָא ,רעביײהנָא עטריטנַאלַאט
 טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,עטנרעלעג ןוא רעלעטשטפירש ערעטלע יד טקיסעל
 ,לַאנרושז ןייז ךרוד רענעייל עשידיי וצ ןכיירג

 טעמכ ןעועג טרָאפ זיא ןעניסעיל רעטנוא ?"טפנוקוצ יד, ביוא
 םעד ןיא ביוא ;ןכַאז עשירַאטנעמגַארפ ןופ גנולמַאז-שדוח ַא קידנעטש
 ַא רַאפ ןעוועג טינ טרָא ןייק זיא לַאנרושז ןכעלגעמרַאפ ןקיצנייא ןקיזָאד
 סָאװ ,ןטײהטמירַאב ןופ סעירעס עטלייצעג יד ץוח ַא ,טעברַא רערעגנעל
 ,זייווכעלקערב טקורדעג ייז טָאה ןעמ סָאװ ,ןופרעד ןרילרַאפ ליפ ןגעלפ
 ןופ ןפוא רעטריסנַאלַאב-טינ רעד ביוא ;םישדח ליפ ןופ ךשמ ַא רעביא
 יד טרענימעג טָאה רעמונ ןייא ןיא ןטעברַא קילדנעצ עכעלטע ןביײהנָא
 ױזַא ,קירעגנוה ןבילבעג זיא סָאװ ,רענעייל ןרעסעב ןופ האנה עקיטסייג
 רשפא ןרעלעפ יד-טָא ןענייז --- סהדועס-"טפנוקוצ ,, סניסעיל ןופ ,ןגָאז וצ
 -עיצקַאדער רעקירעהעג ַא ןופ לעפסיוא ןופ ױזַא טינ אצוי-לעוּפ ַא ןעוועג
 סָאװ ,רעביירש רעמ סָאװ שדוח עלַא ןקורד וצ טיונ רעד ןופ יו ,םַארגָארּפ
 "ייז תונורסח עלַא יד-טָא רָאנ ,ענובירט ערעדנַא ןייק טַאהעג טינ ןבָאה
 יד ןיא .ןרָאי קילדנעצ רָאּפ ַא ןופ ךשמ ןיא טשרע ןרָאװעג רעטלוב ןענ
 ןזיב 1912 טסוגױא ןופ ,עיצקַאדער סניסעיל .א ןופ רָאי ייווצ עטשרע
 רדסכ טנעה ענייז ןיא "טפנוקוצ יד, זיא ,גירק-טלעוו ןטשרע ןופ בײהנָא
 ,טעטירַאלוּפָאּפ ןיא ןוא טלַאהניא ןיא ןגיטשעג

 רָאג ןענישרעד זיא סָאװ ,עקירעמַא ןיא לַאנרושז-שדוח רעטייווצ ַא
 עטסערג יד טַאהעג טָאה ןוא (1912 זיב 1909 ןופ) קיסעמלגעריטינ
 ,רד ןעוועג זיא ,ץנעגילעטניא רעשידיי רענַאקירעמַא רעד ףיוא העּפשה
 ,"ןבעל עיינ סָאד ,, סיקסווָאלטישז םייח

 ַא ןופ טריפעגנָא ,סרעוט עשיטסילַאנָאיצַאנ-װיסערגָארּפ עּפורג ַא
 טפָא ,ןבעגעגסױרַא לַאנרושז ןקיזָאד םעד טָאה ,גרעבסלע ,רד ,רעקידעמ
 -טימ סלַא ןיקסוועשטניוו סירָאמ ןוא ןענָאסירעמ .א .רד טַאהעג רע טָאה
 םעד ןופ ענובירט יד ןעוועג "ןבעל עיינ סָאד, זיא שיטקַאפ .ןרָאטקַאדער
 -עטיל ןוא ןטסיצילבוּפ עטלייצעג ענעי ןופ ןוא ,יקסווָאלטישז ,רד דיחי
 "ניא יד טימ ןלענקנייא םיא ןפלעה וצ ןגיוצעגוצ טָאה רע ןעמעוו ,ןעטַאר
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 ןוא עשיטסילַאיצָאס עלַא ןופ רקיע רעד --- רענעייל עשידיי ערעטנעגילעט

 ןשידיײײשיטסילַאיצַָאס ןופ זעטניס םעד --- ןעגנוטכיר עשיטסילַאנָאיצַאנ

 ןוא ךַארּפש רעשידיי רעד ףיוא ּפָארט םעד טלעטש סָאװ ,םזילַאנָאיצַאנ

 .ןעניואוו ןדיי ואוו םוטעמוא ,רוטלוק

 ענייז טקורדעג יקסווָאלטישז םייח .רד טָאה *ןבעל עיינ סָאד; ןיא

 -ָאזָאליפ; רעביא רעכיב ענייז ןיא ןיירַא םעד ךָאנ ןענייז סָאװ ,סעירעס

 עשיטעָאּפ יד, ,"ןעגנודניברַאפ-ןעיידיא עשיגָאל ןוא עשירָאטסיה; ,*עיפ

 טָאה ןטרָאד .ערעדנַא ליפ ןוא ?עיגילער רעשידיי רעד ןופ טרובעגרעדיוו

 ףיוא סעצָארּפ סופיירד םעד ןרידיווער, ןופ עגַארפ יד ןביוהעגפיוא רע

 -רַאק ַא ןיא,, ןעגנולייצרעד יד טקורדעגּפָא טָאה רע יוװ םעד ךָאנ ,"ןסוזעי

 ןבָאה סָאװ ,ָאריּפַאש .ל ןופ *?םלצ רעד; ןוא ,שַא םולש ןופ ,*טכַאנילַאװענ

 .ןינע-סוטסירק םעד ןעמענוצפיוא טגערעגנָא םיא

 טָאה "ןבעל עיינ סָאד , םגה זַא ,ןגָאז וצ אמזוג ןייק טינ יזא סע

 ןוא ,רעמונ ַא ןרַאילּפמעזקע 2,000 יװ רעמ ןיא טרילוקריצ טינ לָאמנייק
 "טלעוו ןטשרע ןרַאפ ץנעטסיזקע רָאי 5 יד ןופ ךשמ ןיא זיא לַאנרושז רעד

 יקסווָאלטישז .רד סָאװ טייצ רעד רַאפ ,ןרָאװעג טלעטשעגּפָא טפָא גירק

 -עגוצ טפירשטייצ יד-טָא טָאה,עּפָאריײא ןייק סעזייר ףיוא ןרָאפּפָא טגעלפ

 עטנעגילעטניא יד ןיא סעיסוקסיד עלַא רַאפ סעמעט עלַא טעמכ טלעטש

 ,1914 זיב עקירעמַא ןיא ןזיירק עקידנדייר-שידיי

 ,ץבעגילעטניא רעשידיי רעד ןופ ןלַאנרושז-טּפיוה ייווצ יד-טָא ץוח ַא

 ערעדנַא ןענישרעד ךיוא גירק-טלעוו ןטשרע ןרַאפ קילדנעצרָאי ןיא ןענייז
 ןיא ןעלצרָאװ ןגָאלש טווװאורּפעג ןבָאה סָאװ ,ןטפירשטייצ עשירַארעטיל

 ,ןלַאפעגכרוד עלַא ןענייז ייז רעבָא ,עקירעמַא רעשידיי רעד

 --- ןעוועג זיא ,1904 ןיא ,ןימ םעד-טָא ןופ טפירשטייצ עטשרע יד
 ןופ רָאטקַאדער רעד טָאה לקיטרַא-םַארגָארּפ ןיא ."עדנוטש עיירפ איד;
 -רעדָאמ טלָאמעד יד ןופ רענייא ,ווָארדנַאסקעלַא (רעלימ) םייח ,לַאנרושז
 רענעייל יד ןבעג וצ טגָאזעגוצ ,עקירעמַא ןיא רעלעטשטפירש עשידיי ענ
 עיירפ, ַא ןיא ןענעייל ייז לָאז ןעמ ,ןענידרַאפ סָאװ ,ןכַאז ענױזַא רָאנ
 זיא'מ ןוא ןטייקיניילק עכעלגעטלַא עלַא ןופ סיוא ךיז טוט'מ ןעוו ,"העש

 ,קרעוו עשירעלטסניק-תמא ןופ ןבָאה וצ האנה טיירג

 -עג ,טקילײטַאב לַאנרושז ןיא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטַארעטיל לטעצ ןיא
 ,ןירבָאק ןָאעל ,ןידרָאג בקעי ,יקסניּפ דוד :ערעדנַא ליפ ןשיווצ ךיז ןעניפ
 םהרבא ,שאוהי ,דלעפנעזָאר סירָאמ ,ןָאזלאומש .מ ,ןיקמורפ .א ,ץטַאק .מ
 -ןאמליה .א ,רעבעגסױרַא רעד .טילבנרָאק .ז ,ןיוועל .ז ,ןיטנע. י ,ןיסעיל
 ןוא .הביבס רעשירַארעטיל רעד ןופ שטנעמ ַא ןעוועג ךיוא זיא ,ןיסור
 ןרעמונ יד קידנצנעגרעד ,לַאנרושז ןטוג רעייז ַא ןפַאשעג עקַאט ןבָאה יז
 -עגסיוא ןבָאה סע ןעוו ,רוטַארעטיל-טלעוו רעד ןופ ןעגנוצעזרעביא טימ

 | ,ןכַאז עלעניגירָא עקיסַאּפ טלעפ

 -עלרַאפ רעד ,ןטלַאהעגסיוא "עדנוטש עיירפ יד; טָאה ןרעמונ טכַא
 ךיז טָאה רע .ןגעמרַאפ םענעדיײשַאב ןייז ריא וצ טגיילרעד טָאה רעג
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 ןזיא רענעייל יד ןופ ףורּפָא רעד זַא ,ןעזעגנייא טָאה רע זיב ,טגרָאברַאפ
 ,לַאנרושז ןטימ ןייגוצנָא רעטייוו ךעלגעממוא זיא סע זַא ,רעקיטשינ ַאזַא

 ןעמוקנָא ןגעלפ טרעדנוהרָאי ןקיטציא ןופ רָאי 10 עטשרע יד ךרוד
 לָאצ ַא ןופ רעכיב ןוא ןעגנוטייצ ,ךעלכיבלמַאז ,ןלַאנרושז עקירעמַא ןייק
 ןעגנוטייצ עגיה .ןעמונעגסיוא קרַאטש ָאד ןבָאה סָאװ ,רעביירש עיינ
 "וקפיוא יד ןופ רעדיל ןוא ןעגנולייצרעד יד ןקורדרעביא טשרעוצ ןגעלפ
 ןרָאװעג עקַאט ייז ןענייז םעד ךָאנ ,רעביירש עשיאייּפָאריײא עקידנעמ
 ,רעטעלב עגיה ןופ רעטעברַאטימ עטקעריד

 יד טנעיילעג קשח סיורג טימ ןבָאה רענעייל עשידיי רענַאקיועמַא
 ,שַא םולש ,גרעבמָאנ .ד .ה ,ןעזייר םהרבא ןופ רעדיל ןוא ןעגנולייצרעד
 ןבָאה קרעוװו ערעייז ןופ ליפ סָאװ סָאד .ערעדנַא ןֹוא דלעפנעזָאר הנוי
 "ער רעד ואוו ,*סטרעװרָאפ , ןטײרּפשרַאפ-קרַאטש ןיא טקורדעג ָאד ךיז
 עגנַאל ענייז ןבעגוצ טּפָא גנולייצרעד ַא וצ טגעלפ ,ןַאהַאק .בַא ,רָאטקַאד
 רעביירש עקיזָאד יד ןופ סעיצקַא יד ןביוהעג קרַאטש טָאה ,םישוריּפ-ביול
 ,רענעייל עטסָארּפ יד ייב וליּפַא

 -עגסױרַא:רָאטקַאדער רענערַאפרעד סלַא ןיוש ,ןעזייר םהרבא טָאה
 -ןַאלטַא טייז רענעי ףיוא רעטעלב עשירַארעטיל ןוא רעכיבלמַאז ןופ רעב
 "ונרַאפ ךיז ,בשות ַא ָאד ןרָאװעג זיא רע ןעוו ,קרָאיוינ ןיא ךיוא ,קיט
 ,"דנַאל עיינ סָאד; טַאלבנכָאװ שירַארעטיל ַא ןפַאש וצ 1910 ןיא ןעמ
 -גלָאפרעד רעד סָאװ םעד בילוצ ןיוש רעקידלזמ ַא ןעוועג זיא בײהנָא ןייז
 "עג טָאה ןַאהַאק .טומ ןבעגעגוצ ןענעזייר טָאה ,ןַאהַאק .בַא ,רָאטקַאדער
 ,לַאנרושז-רוטַארעטיל ןייז טימ ןָאטפיוא ָאד טעװ ןעזייר סָאװ ןעז טלָאװ

 טפרַאדעג טָאה ,ןעוועג בייחמ טָאה ןעמָאנ רעד יװ ,*דנַאל עיינ סָאד,
 טָאה ליצ ןקיזָאד םעד .םייה רעיינ רעד ןיא ןבעל עשידיי סָאד ןעלגיּפשּפָא
 ןעװעג רעבָא זיא סָאד .,טלעפרַאפ ןצנַאגניא יװ טעמּכ לַאנרושז רעד
 ןעגנולייצרעד קידנקורד .ןורסח יװ הלעמ רעמ ,ןקעווצ עשיטקַארּפ רַאפ
 -יירש עגיה ןופ ,עּפָאריײא ןיא םירבח עטסטמירַאב ענייז ןופ רעדיל ןוא
 ,קיטַאמעט רעשימײה'טלַא טימ ןבעגעגּפָא ןצנַאגניא ךיז ןבָאה סָאװ ,רעב
 -יא עגיה יד טקידירפַאב רעמ ךָאנ ךעלטנגייא "דנַאל עיינ סָאד, טָאה
 .טפַאשקגעב"םייה רעייז טלטרעצעג ןבָאה סָאװ ,רענעייל עשיטנַארגימ
 -עּפָאָאק יד ,רעטסיימ-עזָארּפ ןוא רעטכיד ןטמירַאב ןופ ףושיכ רעד רָאנ
 עטסעב יד ןופ ףליה רעד טימ םי טייז רענעי ןופ ןגעלָאק ענייז ןופ עיצַאר
 ןופ טייקטיירג-תונברק רעצנַאג רעד טימ םענייאניא ,רעביירש עגנוי עגיה
 -רעד וצ ףיוא ןעוועג גונעג םיוק ןענייז ןענעזייר םהרבא םורָא זיירק םעד
 32 רעד ךָאנ זיא ןילַא םיא .,רעמונ ןט32 ןזיב "דנַאל עיינ סָאד;, ןעיצ
 -ןצסױרַא ףיוא עיגרענע גונעג ןבילבעג ,1911-1910 ןיא ,ימ רעקיכָאװ
 ,רעביירש עגנוי עּפורג יד ,?דנַאל עיינ סָאד ,, ךובלמַאז ַא ,1912 ןיא ,ןבעג
 עיינ סָאד, ןטלַאהנָא טוװאורּפעג טָאה סָאװ ,ןעניקוויר .ב ןופ טריפעגנָא
 -ּפָא לַאנרושז םעד טזומעג ןכיגניא רעבָא טָאה ,טפירשנכָאװ סלַא "דנַאל
 .ןלעטש
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 -ַאקירעמַא ענעסעזעגנייא ןיוש ,ןטַארעטיל עבושח יירד ערעדנַא
 בייהנָא ןיא ןבָאה --- גרעבסָאלש ףסוי ןוא הפי ףסוי ,יקסניּפ דוד --- רענ
 -ײטרַאּפמוא ןַא ,"טפירשנכָאװ עשידיי יד, ןבעגסױרַא טוואורּפעג 2
 טינ ,רוטַארעטיל ףיוא ּפָארט םעד טלעטשעג טָאה סָאװ ,לַאנרושז ןעשיא
 עכעלטפַאשלעזעג עקידנפיול יד ףיוא ןפורוצּפָא ךיז ייברעד קידנלעפרַאפ
 .ןעגנוריסַאּפ

 -כיצ ,שידיי תמאב ןעוועג זיא "טפירשנכָאװ; רעד ןופ רעמונ רעדעי
 טימ ןרָאטקַאדער יד .ךעלטפַאשלעזעג-וויסערגָארּפ ,שירַארעטיל-קיט
 ייד וצ ,ןָאטעג קיטכירפיוא סרעייז ןבָאה רעטעברַאטימ ענעבילקעג ערעייז
 ץנַאג רעביא ןוא קרָאי-וינ ןיא סָאװ ,רעמ טינ .רענעייל ןרעסעב םעד ןענ
 ַאזַא ףיוא םינלעב קיניײװ רעייז ןוא רעייז ןענופעג ךיז ןבָאה עקירעמַא
 -עגסױרַא-ןרָאטקַאדער יד ןבָאה רעמונ ןט14 ןטימ ,טפירשטייצ רעשידיי
 .רענעייל עיירטעג לָאצ רעניילק רעייז טימ טנגעזעג טקערָאק ךיז רעב
 ,ןרָאװעג טלעטשעגּפָא זיא טפירשנכָאװ יד
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 ,רעטעלב עשיטסירָאמוה יד טַאהעג ןבָאה הכרעמ ערעסעב ַא לסיבַא
 וצ ןייגרעביא ןופ ,ךיז "ןענירגסיוא, ןופ ןרָאי יד ןיא ןבעל ערעווש סָאד
 לדנַאהניילק םוצ ךיז ןסַאּפוצ ; רעּפעש יד ןיא עצַארּפ רעשירַאטעלָארּפ
 ןליפַא ;למערק ַא ןיא יצ ,לעטש-סלדנַאה רעד ייב ,עלעגעוו-ּפוטש םייב
 ץלַא סָאד --- סעיסעּפָארּפ עלַארעביל וצ שינעטיירג עשינרעטסקע סָאד
 ַא ךָאנ םלוע ןטרעדנַאװעגרעביא םייב שינעצכעל סיורג ַא ןפַאשעג טָאה
 לוע םעד ןכַאמ רעגנירג לסיבַא לָאז סָאװ ,רוטַאקירַאק ַא ,הצלה ַא ,ץיוו
 ,ץנעטסיזקע רעכעלגעט-גָאט רעד ןופ

 ייז ןוא טנכערעג טיונ רעד-טָא טימ ךיז ןבָאה ןעגנוטייצ עשידיי עלַא |
 -ניא טינ ןבָאה ןקירבור-רָאמוה יד רָאנ .רעביירש-תונצל טַאהעג ןבָאה
 רַאפ ןדָאב רעד ןעוועג טיירג רַאפרעד זיא ,רענעייל יד טקידירפַאב ןצנַאג
 ,רעטעלב עשיטסירָאמוה

 -ָאר סירָאמ ןוא יקסנַאקרַאש .מ .א רעטכיד יד ןבָאה 1894 ןיא ךָאנ
 טָאה סָאװ ,טַאלבנכָאװ שיטסירָאמוה ַא ןבעגסױרַא טוװאורּפעג דלעפנעז
 ןעוו ,1894 ,רָאי ןבלעז םעד ןיא .ןרעמונ 9 יו רעמ טינ ןטלַאהעגסיױא
 רעד טָאה ,"יאדמשא/,, רעייז טימ ןלַאפעגכרוד ןענייז רעטכיד ייווצ יד-טָא
 םעד ןבעגעגסױרַא ,ר'מש ,גרוטַאמַארד ןוא טסינַאמָאר רעטסרעלוּפָאּפ
 -קרַאטש ןופ טעטירַאלוּפָאּפ רעד ףיוא טיובעג טָאה רע ."קָאּפ ןעשידוי;
 ,הכרב-לזמ וצ הלוגס ַא יו ,ײקָאּפ, לַאנרושז-רָאמוה ןשילגנע ןטײרּפשרַאפ
 ןבעגעגנייא םיא ךיז טָאה סע .יירעקורד ענעגייא ןַא טַאהעג טָאה ר'מש
 .רעטעברַאטימ סלַא ןטסירָאמוה ןוא רעטכיד עטסטנַאקַאב יד ןעיצוצוצ
 -עגסיוא טינ ןרעמונ 20 יו רעמ טָאה "קָאּפ רעשידוי רעד, ךיוא רָאנ
 ,ןטלַאה

 ןיא םלוע-רענעייל רעשידיי רעד ,סיוא טזייוו ,זיא ןרָאי רע90 יד ןיא
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 ןבעגוצסיוא ךיז ןעניגרַאפ וצ םירָא וצ ןוא ןיילק וצ ןעוועג ךָאנ עקירעמַא
 ,שדוח ןיא לָאמ ןייא וליפַא יצ ,ךָאװ ַא טַאלב-ץיוו ַא ףיוא עקיטנעס ןעצ
 רעד ןופ ןערב ןטכער ןיא ןלַאפעגנײרַא ןוואורּפ עדייב ןענייז םעד ץוח ַא
 ןגרָאב וצ טנרעלעגסיוא ךיז ןבָאה רענעייל יד ןעוו ,"עימעדיּפערטפעה;
 ףיול ןיא ןענייז סע .טַאקָארּפ ףיוא ןעגנוטייצ ןוא ןלַאנרושז ,ןטפעה
 ןענייז סָאװ ,ןבַאגסיוא עשיטסירָאמוה ערעדנַא ןעוועג ךיוא ןרָאי ענעי ןופ
 ןופ ןבָאה ייז רעבָא ,ןרעמונ עכעלטע ןיא רעדָא עקיצנייא ןיא ןענישרעד
 ,ןזָאלעגרעביא טינ רוּפש ןייק ךיז

 -ץיוו ןופ ןרָאטקַאדער ןוא רעבעגסױרַא יד טַאהעג ןבָאה לזמ רעמ
 ,טרעדנוהרָאי ביײהנָא ןופ עילַאװכ-עיצַארגימיא רעסיורג רעד ךָאנ רעטעלב
 -פיוא ,ןיילַא קרָאי-וינ ןיא בושי רעשידיי רעקינָאילימ ייווצ וצ בורק רעד
 טָאה סָאװ ,בושי ַא ,ןעמייה עטלַא יד ןופ סורג ןשירפ ןדעי ןופ טרעדורעג
 טימ טָאה ,גָאט ַא ןעגנוטייצ עשידיי רעטנזיוט רעטרעדנוה טפיוקעג ןיוש
 -ּפָא גנַארד םוצ ןעוו .עזַאב-רענעייל עסיורג גונעג ַא טלעטשעגרָאפ ךיז
 -ךײמרַאפמוא רעד ןעמוקעגוצ ךָאנ זיא רָאמוה לסיבַא טימ ךיז ןשירפוצ
 ןוא ןעגנוגעװַאב יד םורַא ַאה"וה ןטרילָארטנָאקמוא ןופ םזימָאק רעכעל
 -ַאעט ,עסערּפ ,ײטרַאּפ ןופ רעטנָאלּפ רעד ,בושי םעיינ ןופ סעיצוטיטסניא
 עשיסור ןוא עשידיי ןופ רַאװריװ ןטימ ,קימעלָאּפ-רוטַארעטיל ןוא רעט
 טלגרעבעגנָא ָאד ןיוש ךיז טָאה ,בָאגוצ סלַא סעיצַאגעלעד רעלמַאז-טלעג
 ,םלוע ןסיורג םעד ןקידירפַאב וצ ,תונצל רַאפ ףָאטש גונעג

 -עג ךיוא זיא סָאװ ,טסידָארַאּפ ןוא רעטכיד רעגנוי ַא ,לקנוט ףסוי
 ,עקירעמַא ןיא רָאי ייווצ יוװ רעמ טינ ןיילַא ,רענעכייצ רָאטַאמַא ןַא ןעוו
 ןעוועג זיא ,ןזיירק רעסעדָא ןוא רענליוו ,קסױרבַאב עשימייה יד ןופ שירפ
 רעטעלב-ץיוו ןופ רעדנירגַאב ַא ןרעוו וצ טמיטשַאב החגשה רעד ןופ יוװ
 ןענישרעד ויא טָאװ ,"רעצעביק, רעמונ ןטשרע ןייז .קרָאיײוינ ןיא
 -ַאק עטנכייצעגןגייא טימ טליפעגנָא רע טָאה ,1908 ,לירּפַא ןט15 םעד
 טימ ןוא ,םינָאלס לאוי ןופ גנוטכיד רעד ףיוא עידָארַאּפ ַא טימ; ןרוטַאקיר
 הדידי :רעביירש םירבח עגנוי ןופ לקיטרַא-ףיטש ַא ןוא ךעלדיל-הצלה
 ,רעלדַא ,י ןוא בייל ינַאמ ,סעילָאגרַאמ

 -יפת ןוא תילט ןיא ןיקסווָאלטישז םייח .רד ןופ לדליב-שזרַאש סָאד
 עיטּפַאל רעשרעיופ ַא טימ ןוא טנַאה רעטכער רעד ןיא עבמָאב ַא טימ ,ןיל
 םייב ןעמונעגסיוא קרַאטש טָאה ,טַאלב-רעש ןפיוא רעטייווצ רעד ןיא
 ,סעיצַאגעלעד ןוא ןעגנוגעװַאב יד םורַא טיירדעג ךיז טָאה סָאװ ,םלוע
 קייטס רעד טעשזדגירב ןוא טעשזדנירד סע, :עידָארַאּפ סרעלעקנוט
 רעטייווצ רעד יװ ,"סעלעביצ טימ ןוא ,ןַאפ ןפיוא קייטס םעד ,ןַאפ ןפיוא
 טָאה --- "!וטסלדוד סָאװ ,וטסלדוּפ סָאװ ,וטסלדוה סָאװ; --- זרעפ
 -ַאב ןעוועג ןענייז סָאװ ,רענעייל יד ייב רעטכעלעג גונעג ןפורעגסױרַא
 -נוי ענױזַא ןעמעוו ייב ,קיטירק-סגנוטייצ רענָאיזַאק רעד ןופ טסולפנייא
 יד .,"ןטנעדַאקעד, סלַא טגיװרַאפ ןעוועג ןענייז םינָאלס יו רעטכיד עג
 .לטניּפ ןיא ןפָארטעג ךיוא ןבָאה עקסערָאמוה רעד טימ ךעלדיל ערעדנַא



 ןיקייח 0 210

 "סרעצעביק, טנזיוט רָאּפ ַא ןופ עגַאלפױא עטשרע עצנַאג יד ךיז טָאה

 רעדייא ,קיטיונ ןעוועג זיא עגַאלפיוא עטייווצ ַא זַא ,טפיוקרַאפ ךיג ױזַא

 .ןרָאװעג טנַאלּפעג זיא רעמונ רעטייווצ ַא

 ןופ ,לכעלַאנרושז-שדוח ַא ןעוועג טשרע וצ זיא "רעצעביק רעד;

 "ירג ,רעגעלרַאפ-ףתוש ַא ןגָארקעג לקנוט ןיוש טָאה ןָא רעמונ ןטייווצ
 עטשרע יד .סנשָארג טימ ןעמ טָאה טעברַאעג .,ץיוורוה (לשריה) ירָאג

 "גנוטייצ יד וצ ןגָארטעצ ןיילַא רעבעגסױרַא-רָאטקַאדער רעד טָאה ןרעמונ

 ,רעפיוקרַאפ רעמונ-לצנייא יד ןופ ןוידּפ םעד טנָאמעגנייא ןיילַא ,סדנעטס

 זיב ,ףתוש רעד ןָאטעג טעברַא עקיזָאד יד םיא רַאפ טָאה רעטעּפש

 "ידיי עֶלַא טײרּפשרַאפ טָאה סָאװ ,*עינַאּפמָאק סוינ ןַאטילָאּפָארטעמ , יד

 "וצרעביא טקיליװעגנייא טָאה ,רעפיוקרַאפ-לצנייא יד וצ ןעגנוטייצ עש

 ןעמ טָאה תואצוהרַארָאנָאה ןופ ,לַאנרושז ןופ גנוטײהּפשרַאפ יד ןעמענ

 ,טכַארטעג טינ וליּפַא טייצ עטשרע יד

 ייוצ עלַא ןעניישרעד ןביוהעגנָא "רעצעביק רעד; טָאה ןכיגניא

 ,טסירָאמוה-רעטכיד ַא ,ווָאנירַאמ בקעי ןענַאטשעגוצ זיא קסע םוצ ,ןכָאװ

 טעברַא:סגנוטייצ ןיא ןרַאפרעד ,טריזינַאקירעמַא רעמ ןעוועג זיא סָאװ

 רעלמַאז-טלעג טּפיױה ןוא רעדנירג יד ןופ רענייא יוװ ,יירעוט-ללכ ןיא ןוא

 "וקרעבוט רַאפ םוירַאטינַאס ןטיובעגפיוא ןטנַארגימיא ןופ ןטשרע ןרַאפ

 טימ ןבעגּפָא ךיז טלָאזעג טשרעוצ טָאה ווָאנירַאמ .רעוונעד ןיא עזָאל

 יו רָאטקַאדער רעמ ןרָאװעג רע זיא דלַאב ."רעצעביק, םעד ןטלַאװרַאפ

 סָאװ ,םיכוסכס עניילק ןביוהעגנָא ךיוא ךיז ןבָאה סע .רעריפ-סטפעשעג

 "יקע ןופ קעװַא ןענייז ןווָאנירַאמ טימ לקנוט זַא ,וצרעד טריפעג ןבָאה

 ,ץרעמ ןט19 םעד ,"סדנוק; םעד ןבעגסױרַא ןביוהעגנָא ןבָאה ןוא ?רעצעב

9, 

 ךיז טָאה םיא .תושר סעציוורוה ןיא ןבילבעג זיא "רעצעביק רעד;

 ןַאמטוג םייח ןגנוי רעייז םעד רָאטקַאדער סלַא ןגירק ֹוצ ןבעגעגנייא

 -גטָארעג רעד ןרָאװעג "רעצעביק, ןיא זיא רעכלעוו ,("רעקידעבעל רעד;)

 "סדנוק רעד; טָאה רָאי עטשרע סָאד .טסינָאטעילעפ רעשידיי רעטס

 זיא 1910 ןיא ליײיו ,טכַאמעג טינ ןטפעשעג עקידנצנעלג ןייק תועמשמ

 ןבילבעג זיא ווָאנירַאמ בקעי ןוא ,עּפָאריײא ןייק קירוצ קעװַא לקנוס ףסוי

 .רעבעגסױרַא ןוא רָאטקַאדער ןײלַא

 רעד, ; "סדנוק רעסיורג רעד; ןרָאװעג ןכיגניא זיא ?סדנוק רעד;

 יז ןענייז רעטעלב-שדוח ןופ ."רעצעביק רעסיורג רעד? ,"רעצעביק

 וצ .,ןלַאנרושז עכעלטנכעוו ,םעד ךָאנ דלַאב ,ןוא ,עקיכָאװ-יײיװצ ןרָאװעג

 "ַאק טימ ןבַאגסיױא *לטרַאק-טסָאּפ,; ײלרעלַא ןעמוקעגוצ ךָאנ ןענייז ייז

 טייצ רערעגנעל ַא רַאפ דלעפ ןיא ןבילבעג .,ןציוו ןוא ךעלדיל ,ןרוטַאקיר

 "רעלוּפָאּפ יד ןבָאה 1910 ןיא ,ןלַאנרושז-ץיוו ייווצ יד-טָא רעבָא ןענייז

 ןילרַאק .א רעטכיד ןטימ ,רעלדַא .י ןוא רידַאנ השמ .,ןטסירָאמוה עטס

 "רושז ןשיטסירָאמוה ןטוג רעייז ַא טימ לזמ טװאורּפעג ,רעבעגסױרַא סלַא
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 5"6 א יו רעמ טינ ןטלַאהעגסיוא טָאה סָאװ ,"ןלזג רעשידיי רעד, לַאנ

 .ןרעמונ

 -לכיורטש טימ לופ ןעוועג זיא "רעצעביק ןסיורג, ןופ געוו רעד

 -רושז רעד-טָא סָאװ רָאי 6 יד ןיא .,ןטייצ עטסעב ענייז ןיא ,רענייטש

 -נוא לָאמ עכעלטע גנוניישרעד ןייז זיא ,טרעטסיזקע לעמרָאפ טָאה לַאנ

 "רוה ןעוו ,ןַאד ןעמוקרָאפ טגעלפ גנואיײנַאב עדעי ,ןרָאװעג ןכָארברעט

 וצ .טלעג לסיבַא טימ ףתוש ַא ןגירקניירא ןבעגנייא ךיז טגעלפ ןציוו

 -ָארּפ עטשרע יד ןופ רענייא ,דלעפנייש ריאמ רעסיוועג ַא זיא טייצ ןייא

 -בַאפ יד וצ רעבירַא זיא סָאװ ,סרעדיינש יד ייב סרעוטןָאינוי עלענָאיסעפ

 "יורג רעד; ןעו ."רעצעביק; ןופ רעבעגסיױרַא ןַא ןעוועג ךיוא ,ןטנַאקיר

 -קַאדער רעד זיא ,1915 ןיא ,טכַאמרַאפ ףוסל ךיז טָאה "רעצעביק רעס

 סװָאניוַאמ ןיא רעביירש-טּפיוה רעד ןרָאװעג ,"רעקידעבעל, רעד ,רָאט

 .?סדנוק ןסיורג;

 רעד, יװ םעד ךָאנ יו ,טריטסיזקע טָאה "רעצעביק; רעד ןמזילכ

 רענעייל יד ייב ייז ןבָאה ,דלעפ ןיא ןיילַא ןבילבעג זיא ?סדנוק רעסיורג

 יד ףיוא ןרוטַאקירַאק עשיריטַאס-לאטורב ערעייז טימ רעמ ןעמונעגסיוא

 -עברַא ןוא ןרָאיטקַא ,רענדער ,סרעריפ-יײטרַאּפ ,ןרָאטקַאדער ערעלוּפָאּפ

 ,רעדיל עשיטסירָאמוה ,ןענָאטעילעפ עטסעב ערעייז טימ יוװ ,סרעריפ-רעט

 טימ קידנביוהנָא .ןעמזירָאפַא עקידװעליּפש ןוא ןציוו ,תוצלה ערעגנעל

 ,"סדנוק רעסיורג רעד, טָאה ,טַאלבנכָאװ סלַא ,18,000 ןופ עיצַאלוקריצ ַא

 שזַאריט א וצ זיב טכיירגרעד טַאהעג רָאי יירד עטשרע יד ןופ ךשמ ןיא

 "ונ ענעי זיולב טַאהעג רעבָא ןבָאה ןגלָאפרעד עטסערג יד .35,000 ןופ

 יימייה ןופ ןרוטַאקירַאק עטסקילַאג יד טלעטשעגסױרַא ןבָאה סָאװ ,ןרעמ

 ,לשמל ,"רעגָאלש; רעטסערג רעד .טַאלב-רעש ןפיוא ןטייהטמירַאב עש

 ןיא ןענַאהַאק .בַא ןופ רוטַאקירַאק ַא טימ רעמונ-"סדנוק, ַא ןעוועג זיא

 -""סטרעוורָאפ, ןקישזַאטע 10 םעד טימ ,עזָאּפ רעקידווענח-טינ רעייז ַא

 ,ּפָאק ןפיוא טוה-רעדניליצ ַא יוװ ,ןינב

 רעמ יד ןופ "תונברק, יד ייס ,רענעייל יד ייס ןבָאה טייצ רעד טימ

 -"סדנוק; םוצ טניואוועגוצ ךיז ןפירגנָא עשיטסירָאמוה יו עשיריטַאס

 "גיא ,טייקכעלטנפע רעשידיי רעד ןיא ןטײהטמירַאב עלַא .,םזילַאנרושז

 רעוו ןעוו ,טעדווירקעג ןליפ שזַא ךיז ןגעלפ ,םידיסח ערעייז טימ םענייא

 ױזַא םתס ןוא "ןרעטש,-רעטָאעט ,סרעגָאז-טרָאװ ,סרעריפ יד ןופ זיא סע

 "רַאש ,טריזירוטַאקירַאק טינ טייצ ערעגנעל ַא ןגעלפ לפעלכָאק עשלהק

 רךַאפ טערב-ליצ סלַא ןרעוו טצונַאב טינ ןפוא רעדנַא ןַא ףיוא רעדָא טרישז

 וצ טרירָאנגיא ןצנַאגניא .ןלייפ-"סדנוק; עסרעװַאשזרַאפ עטפָא יד

 ענעי עלַא ייב גנוקידיײלַאב ַא ןרָאװעג זיא טַאלביץיװ םעדיטָא ןופ ןרעוו

 .רעגנעהנָא ערעייז ייב ןוא ,םוסרּפ ךָאנ טצכעלעג ןבָאה סָאװ

 ,ךיז ןקילײטַאב וצ ןרק ַא ןרָאװעג זיא רעביירש עשידיי יד ייב ךיוא

 קרַאטש רעטנוא ןליפַא ןעוו ,"סדנוקג ןיא רקיע רעד ,רעטפָא סָאװ ןוא
 אמזוג ןייק ןייז טינ טעװ סע .םינָאנַא רָאג יצ ,ןעמינָאדוװעסּפ עטריקסַאמ
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 רעביירש עלענָאיסעּפָארּפ עלַא ןופ טנעצָארּפ 90 יו רעמ זַא ,ןגָאז וצ/
 יד ןופ ."סדנוק, םוצ טנַאה ַא טגיילעגוצ ןבָאה ןרָאטַאמַא-רעביירש ןוא
 רעביירש-טכירַאב עטסטנַאקַאבמוא יד זיב ןטיײהטמירַאב-טלעוו עשידיי
 טינ ןויסנ םעד ןייטשייב טנעקעג רעװ ןטלעז טָאה ,לטעלב-סלדנַאה ַא ןיא
 "ןייב ןוא רעקיטערָאעט עקּפרעט וליפַא ."סדנוק; ןיא ןרעוו וצ טקורדעג
 םעד רַאפ *רָאמוה; ןרעטַאמסױרַא ךיז ןופ ןגעלפ רעלטפַאשנסיװ ענעקורט
 'ו ,טַאלב-ץיוו ןרעלוּפָאּפ

 סָאװ טַאהעג טינ "סדנוק רעד, טָאה תוסנכה-ןסנָאנַא ןפ טרּפ ןיא
 ,עיצַאזינַאגרָא ןַא ,עמריפ ַא ןעוועג רָאנ זיא סע ואוו .ןגָאלקַאב וצ ךיז
 רעד ןיא ןסנָאנַא ןבעגעגניירַא זיא סע ןעוו טָאה סָאװ ,עיצוטיטסניא ןָא
 -סנָאנַא יד ןבָאה ,טבעלעג טָאה "סדנוק רעד, ןמזילכ ,עסערּפ רעשידיי

 ןעוועג ןענייז םַאנסיוא ןַא .ןדיימסיוא טנעקעג טינ "סדנוק, םעד רעבעג

 טָאה רעבעגסױרַא-"סדנוקא רעד .ןסנָאנא עינַאּפמָאק-לאוו עשיטילָאּפ
 "ףירט; טלָאװעג טינ ךיז רע טָאה ,טסילַאיצָאס ַא רַאפ ןטלַאהעג ךיז

 ,."ןכַאמ
 ,רָאי עטוג יירד יו רעמ טינ טַאהעג ווָאנירַאמ בקעי טָאה טרָאפ ןוא

 "עג טָאה רע ןעוו ,"סדנוק; םייב רָאי יירד עטשרע יד ,טרעכיזרַאפ רע יו
 -ַארטסוליא ןוא ריּפַאּפ"קורד ןעוו ,רעטעּפש .,לַאנרושז ןופ הנויח ןגיוצ
 תואצוהירַארָאנָאה ןעוו ;זיירּפ ןיא ןגייטש ןייא ןיא ןטלַאהעג ןבָאה סעיצ

 ,ןיגע ןַא ןרָאװעג ךיוא ןענייז רעביירש ןוא רענעכייצ-רעלטסניק יד ףיוא

 ןעמענקעװוַא ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה עסערּפיגָאט עקידנסקַאװ יד תמחמ

 סעיצַארטסוליא ןקורד ןבױהעגנָא וליפַא טָאה ןוא ןטסירָאמוה ערעלוּפָאּפ

 "וצפיוא ףיוא טעייטסעג טינ הסנכה יד ןיוש טָאה --- ןרוטַאקירַאק ןוא

 סָאװ ,ןטיציפעד ןופ הרדס ַא ןביױהעגנָא ךיז טָאה ,"סדנוק, םעד ןטלַאה

 יו ןעלטרָאפ ײלרעלַא ןכוז טזומעג טָאה רעבעגסױרַא-רָאטקַאדער רעד

 .ןקעד וצ ייז
 -נייא --- ןעוועג דנַאטשרעדיװ ןטסנעלק ןופ עיניל יד זיא בײהנָא ןופ

 -עטשרָאפ טסנוק-ןיילק עקיזָאד יד .?טכעניךַאל, עכעלרעי ןענעדרָאוצ

 רעטַאעט ןרַאפ טלעג-הריד יו רעמ ןבָאה סרעטַאעט עסיורג ןיא ןעגנול

 -פיוא רַארָאנָאה ןָא ןגעלפ רעלטסניק עטסרעלוּפָאּפ יד ,טסָאקעג טינ

 ,סעמַאלקער-ביול יד בילוצ ,"סדנוק, ןופ ?טכַאנ-ךַאל, ַא ףיוא ןטערט

 -לעב , ןטימ םולשב ןבעל וצ ידכ ךיוא יװ ,ןגירק רַאפרעד ןגעלפ ייז סָאװ

 ביל ךיז טָאה "סדנוק, ןופ רעבעגסױרַא-רָאטקַאדער רעד יװ ,ןיילַא "רבד

 "כה עקידרעלָאד טנזיוט רָאּפ יד ןענייז טייצ רעד טימ .ןפור וצ טַאהעג

 טָאה .קיצניװ ןרָאװעג ךיוא רָאי ןיא לָאמ ןייא ןטנוװָא ענױזַא ןופ תוסנ

 קרַאטש טָאה סָאװ ,לדנַאה-ןדָאב טימ עיצַאניבמָאק ַא טקורעגרעטנוא ךיז

 ."סדנוק, םעד ןפלָאהעגסױרַא

 -יטנגייא יד :רעגייטש ַאזַא ףיוא ןעמוקעגוצ זיא קסעדןדָאב רעד

 -גרַאב ןייג ןביױהעגנָא טָאה גנוטייצ רעייז ןעוו ,?טַאלבעגַאט,, ןופ רעמ

 -טינ עסיוועג ףיוא טקוקרַאפ ךיז ןבָאה ,טיוט סײלַאּפ ןַאהָאי טניז ,ּפָארַא
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 קיליב-טָאּפש ןפױקּפָא ןגעלפ םיתב-ילעב סנעמעוו ,ןעגנוטייצ עשידיי
 -ָאק-רעמוז ערעלוּפָאּפ וצ רעדָא טעטש וצ טנעָאנ ןדָאב םיחטש עסיורג
 רעזייה רַאפ רעטרע-יוב עניילק ףיוא ןדיינשעצ ןדָאב םעד ןגעלפ ,סעינָאל
 רענעייל יד וצ רעטרע-יוב יד ןפיוקרַאפ ןגעלפ ןוא ,ןעגנוניואוו-רעמוז ןוא
 "וצ ןגעלפ רעלדנעה"ןדָאב עקיפיפ .סעטַאר עגנירג ןיא ,ןלָאצסיוא ףיוא
 זיב טקעמשעג טּפָא טָאה םיקסע ענױזַא ןיא .ןטפשעג יד-טָא וצ ןייטש
 ,ןייבסירב רוטרַא ,רָאטקַאדער-טּפױה סטסריוה .חוור טנעצָארּפ טנזיוט
 רענַאקירעמַא ערעדנַא ליפ .לדנַאה םעד-טָא ןופ רענָאילימ ַא ןרָאװעג זיא
 ערעייז טריניבמָאק ןבָאה ייז ,ןָאטעגכָאנ םיא ןבָאה סעמריפ-סגנוטייצ
 -יפ-"טַָאלבעגַאט, יד .ןימ םעד-טָא ןופ לדנַאה-ןדָאב טימ םיקסעדןסנָאנַא
 .ןעמונעג וצרעד ךיוא ךיז ןבָאה רער

 -עג *טַאלבעגַאט; סָאד טָאה ,רעלעװלָאװ סָאװ ןדָאב ןגירק וצ ידכ
 ןצנַאגניא טנעקעג טינ טָאה'מ סָאװ ,םיחטש עקיזיר ןעלדנַאהנייא טזומ
 "וצ ןשטנעמ-*טַאלבעגַאט /, יד ןבָאה .,רענעייל ענעגייא יד וצ ןפיוקרַאפ
 רַאפ טעמכ םיא קידנלייטנייא ,קסע םעד-טָא וצ "סדנוק, םעד ןגיוצעג
 ,דנַאל רעייז ןופ לייט ַא זײרּפ-טסָאק

 ,ןָאסדָאה טייז רענעי ףיוא ,"דנַאל-סדנוק, ןרָאװעג ןריובעג זיא ױזַא
 עשידיי ןופ עינָאלָאק רעד וצ טנעָאנ ,טָאטש ןופ טייוו ןליימ רעקילדנעצ
 ןסקאוועג ןענייז סע יו רעסערג ןוא .ןָאטלעטס לטעטש םייב ,ןלַאקידַאר
 -ריצ ןריולרַאפ טָאה לַאנרושז רעד ןעוו ,"סדנוק, ןֹופ ןטיציפעד יד רדסכ
 ַא טנעס 10 ןוא טנעס 5 ,טנעס 3 ףיוא זיירּפ םעד ןרעכעה ךרוד עיצַאלוק
 רעד ."דנַאל-סדנוק; ןופ ןטיפָארּפ יד ןרָאװעג רעסערג ךָאנ ןענייז ,רעמונ
 יד ןופ בײהנָא ןיא ןוא גירק-טלעוו ןטשרע ןופ טייצ-עפש רעד ןיא ,רקיע/
 -יפעד-"סדנוק, טקעדעג זיולב טינ טָאה לדנַאה-ןדָאב רעד .ןרָאי רע0
 -נטײדַאב ַא ךָאנ רעמיטנגייא םעד ןזָאלעגרעביא טָאה רע רָאנ ,ןעטיצ
 ,חוור ןעקיד

 זיא ,וװָאנירַאמ טרעלקרעד ,1927 ןיא ,"סדנוק, ןופ רָאי ןט18 ןפיוא
 ףיוא רעטנזיוט ליפ סױא-רָאי ,ןייא-רָאי ןקָארבנײרַא ןופ ןרָאװעג דימ רע
 -עגנָא יד ןריזינַאגרָא וצ ןלַאפעגנייא םיא זיא .,ןטיציפעד יד ןקעד וצ
 ,עיצַארָאּפרָאק ַא ןיא גנוטלַאװרַאפ ןוא עיצקַאדער-"סדנוק, ןופ עטלעטש
 רע .גנוקילײטַאב רעװיטקַא ןייז ןָא לַאנרושז םעד ןבעגסױרַא לָאז סָאװ
 -טע ןרעייטשוצייב ,טַאנעצעמ רעקיטייז ַא יװ ,טיירג ןעוועג וליפַא זיא
 -עג ַא ןרעוו רעדיוו טעװ "סדנוק; רעד זיב רָאי ַא רעלָאד טניזוט עכעל
 עטלעטשעגנָא-"סדנוק, יד סָאװ ,םעד קנַאד ַא ךיז טלָאצַאב סָאװ ,טפעש
 ,םיתב-ילעב יד ןרעוו ןילַא ןלעוו

 םישדח עטלייצעג ןיא ,ןרָאװעג טינ רָאג זיא ןַאלּפ םעד ןופ רָאנ
 ןוא אשמ-ןטיציפעד רעד ןופ ןרָאװעג דימ רעמיטנגייא עיינ יד ןענייז
 טָאה ווָאנירַאמ בקעי .ןרָאװעג טלעטשעגּפָא זיא "סדנוק רעסיורג רעד;
 םעד טכַאמעגוצ טָאה ןיילַא רע טינ סָאװ ,גנוקידירפַאב יד טַאהעג רָאנ
 ךיז טָאה ױזַא .עטלעטשעגנָא יד ןופ וויטַארעּפָאָאק רעד רָאנ ,לַאנרושז
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 ןופ עטכישעג רעד ןיא רעטעלב-ץיוו לטיּפַאק עקירָאי-19 סָאד טקידנערַאפ
 רענעייל ןעוועג ןענייז סע בוא .עקירעמַא ןיא עסערּפ רעשידיי רעד
 ןבָאה ,טלעפעגסיוא טייצ לקיטש ַא טָאה "סדנוק רעסיורג רעד; ןעמעוו
 ןטסינוטרַאק ןוא רעביירש עטבילַאב ערעייז .טסיירטעג לענש ךיז ייז
 ןעמונרַאפ ןבָאה יז ואוו ,עסערּפיגָאט רעד ןיא ןעניפעג טנעקעג ייז ןבָאה
 .טרָא ןבושח ַא

 דָאזיּפע-"סדנוק,-"רעצעביק, ןופ ןבָאה ,רעדיוו ,ןעגנוטייצ-גָאט יד
 רעד;) ןַאמטוג .ה : תוחוכ עקידנטיײדַאב עקידנגלָאפ יד טרָאּפשעגּפָא
 -ַארעטיל-ךעלטפַאשלעזעג ןקידװעליּפש ןופ רעטסיימ םעד ,("רעקידעבעל
 -יוצ ןטסכעלרעדנואוו םעד ,(זייר קחצי) רידַאנ השמ ; ןָאטעילעפ ןעשיר
 ןקידנלעווק סנעמעוו ,(רענווָאק .ב) רעלדַא .י ; ןושל-שידיי ןופ רערעב
 ןצנַאגניא טנעקעג טינ טָאה עיצַאזירַאגלואוו עשינַאהַאק יד וליפַא רָאמוה
 -ור-סגנוטייצ יד סָאװ ,(לכיימש היבוט) דלעפסעטָאג אנח ; ןריפרעביא
 -טייצ ןיא רָאמוה ןקידווענח ןייז ןטלַאהוצנָא טרעטשעג טינ םיא טָאה ןיט
 -סעק .ל ; סעידעמָאק-רעטַאעט ענייפ ןיא ןוא ןכַאז עניילק עקיטייציוצ
 ןופ טייקנפרָאװרַאפ רעד ןיא םעד ךָאנ ,*טַאלבעגַאט , ןיא רעירפ ,רענ
 ; עבַאגסיוא-"סטרעוורָאפ , רעיפלעדַאליפ רעד ןיא םזילַאנרושז-ץניװָארּפ
 -ייצכיילג טעברַאעג ןבָאה יז םגה סָאװ ,ערעדנַא ליפ ךָאנ ןוא לקניפ ןעב
 יז ןבָאה ,"םיסדנוק, ןוא "רעצעביק, יד ןיא ןוא רעטעלב-גָאט ןיא קיט
 ןוא ; טסנוק עשירעביירש רעייז טמָאקלופרַאפ רעטעלביץיוו יד ןיא דָארג
 -רַא סנעמעוו ,"סדנוק, ןוא "רעצעביק,-רענָאיּפ םעד ,ןילַא לקנוט ףסוי
 -ַאב "רבד-לעב; רעד ךיוא .םוטעמוא רעצרעה עשידיי טקיווק סע טעב
 -טנכעוו יד ןריצַאב סָאװ ,רעדיל עשיטסירָאמוה טימ טּפָא ץנַאג ךיז טזייוו
 ."גָאט, ןופ טייז-רָאמוה עכעל

 ןלַאנרושז ןוא רעטעלב ןָאינוי-דיירט = ,28 |

 ןוא דנַאלגנע ןיא רעטעברַא עשידיי רַאפ שידיי ףיוא ןטפירשטייצ

 רעד ןופ ןרָאי עטסירפ יד ןיא ךָאנ ןעניישרעד ןבױהעגנָא ןבָאה עקירעמַא

 "וז ןיא ,"לדיי רעשיליוּפ רעד; סיקסוועשטניוו סירָאמ .עסערּפ רעשידיי

 ,1886 ןיא ,"טייצ עיינ יד; סנַאהַאק בא ;ןָאדנָאל ןיא ,1884 ןופ רעמ

 עשיטסיכרַאנַא ןוא עשיטסילַאיצָאס ערעדנַא עלַא יו ;קרָאי-וינ ןיא

 "רֲאפ; רעקרָאי-ינ ןזיב ?דניירפ רעטעברַא; רענָאדנָאל ןופ ,רעטעלב

 וצ טליצעג ןבָאה ,רעטעלבנכָאװ ערעטעּפש ערעדנַא ליפ יד טימ "סטרעוו

 ןעיוב ייז ןפלעה וצ ןוא רעטעברַא עשידיי יד ,רקיע רעד ,ןכיירגרעד

 ןבָאה אפוג סנָאינוי יד סָאװ ,רעטעלב עטשרע יד .סנָאינוי עקרַאטש

 .טרעדנוהרָאי ןקיטציא ןופ בייהנָא ןיא טשרע ךיז ןזייוװַאב ,ןבעגעגסױרַא

 יד; יו ,טַאלב קילעפוצ ַא ןגעוו טינ ,ךיז טײטשרַאפ ,דייר יד זיא ָאד

 ."עגסױרַא טָאה ןָאינוי רעצעזטפשירש עשידיי יד סָאװ ,"גנוטייצןָאינוי
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 טַאלב סָאד .*טַאלבעגַאט , ןטימ טיירטש ןטשרע ריא ןיא ,1895 ןיא ןבעג
 -ַאט,, רַאפ רָאנ ,רענעײל-רעטעברַא רַאפ טינ ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא
 ףיוא ןעניוועג טלָאװעג טָאה ןָאינוי יד ןעמעוו ,םתס רענעיײל-?טַאלבעג
 עטקורדעג סָאד ןצונ וצ ןעמוקעגנָא רעגנירג זיא סרעצעז .טייז ריא
 ןבעגעגסױרַא ךיוא ןבָאה סנָאינוי ערעדנַא רעבָא ,ךיז טיײטשרַאפ ,טרָאװ
 ןשטנעמ עקיטייז ייב עיטַאּפמיס ןעניוועג וצ ףיוא ךעלטעלב ןוא רעטעלב
 רעד ןופ ןרָאיןרענָאיּפ יד ןיא .םיתב-ילעב טימ םיכוטכס ערעייז ןיא
 ױזַא ףיוא סנָאינוי יד ןענייז עקירעמַא ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי
 -סיכרַאנַא ןוא עשיטסילַאיצָאס עטשרע ערעייז וצ ןדנובעגוצ ןעוועג ליפ
 -עגנייא טינ רָאג זיא סע זַא ,סרָאטַאזינַאגרָא ןוא ןטסידנאגאּפָארּפ עשיט
 ןענידַאב ןלָאז סָאװ ,רעטעלב ענעגייא עקידנעטש ןגעוו ןטכַארט וצ ןלַאפ
 םענעי רעדָא םעד ןופ עיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא יד רעדָא ,רעטעברַא יד
 סנָאינוי ןופ גנודיישעצ עסיוועג ַא זיא ןרָאװעג טלוב .רעדנוזַאב ךַאפ
 ,"סטרעוורָאפ, רעד ןעוו ,שידיי ףיוא עסערּפ רעשיטסילַאיצַָאס רעד טימ
 -סקלָאפ ַא ןרעו וצ ןעמונרַאפ ךיז טָאה ,עיצקַאדער סנַאהַאק רעטנוא
 ,רעטעברַא רַאפ ןוא ןופ גנוטייצ ַא זיולב טינ ,טַאלב

 -עגפיוא ןענייז סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא עשילגנע ןוא רענַאקירעמַא
 ליפ ןיוש ייז ןבָאה ,גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד רַאפ גנַאל ןעמוק
 -עייז רַאפ ןטפירש ענעגייא ןבעגוצסױרַא שינעפרעדַאב ַא טליפעג רעירפ
 ןוא עשילגנע יד טָאה טייצ רעד טימ .םירבח:ךַאפ ןוא רעדילגטימ ער
 בצמ םוצ וליפַא ןזָאלעגרעטנורַא ךיז עסערּפ ןָאינוי-דיירט רענַאקירעמַא
 ערעייז רַאפ ביול טימ ןרָאװעג ייז ןענייז טליפעגנָא ױזַא ,ןזָאיציפָא ןופ
 טיײלדןָאינוי עיירטעג וליפַא זַא ,עטמַאַאב עטלָאצַאב ןוא סרעוט ענעגייא
 -רָא-רעטעברַא עשידיי .ןקוקוצניײרַא ייז ןיא סערעטניא ןּפַאנק ַא ןבָאה
 בילוצ ,רעטעּפש ליפ ןעמוקעג רעטעלב ענעגייא וצ ןענייז סעיצַאזינַאג
 -ידיי יד רַאפרעד ןענייז סעיצידַארט-סגנוגעװַאב עשיטסילַאיצָאס ערעייז
 סָאד ןענייז סע יוװ ,קילײװגנַאל ױזַא טינ ןלַאנרושז ןוא רעטעלב-ןָאינוי עש
 .עשידיי-טינ בור

 עשידיי עטקינייארַאפ יד, ןיא סנָאינוי יד ןבָאה 1904 רעטניוו ןיא
 / -ּפָא יד ןכַאמ רעלוּפָאּפ ןליוו ייז ביוא זַא ,ןעזעגנייא ?ןטפַאשקרעװעג
 ןטקודָארּפ יד ףיוא סעיצַאזינַאגרָא ערעייז ןופ (ןקילרַאי ,סלבייל) סנכייצ
 ןפיוק ןלָאז טניירפ ערעייז ןוא רעטעברַא ידכ ,רעטעברַא עטריזינַאגרָא ןופ
 -ךַאפ ערעייז ןקרַאטש טימרעד ןוא ןעלקיטרַא עטריצירבַאפדץָאינוי רָאנ
 -עי .קעווצ ןקיזָאד םעד רַאפ טַאלב ןגייא ןַא ןבָאה ייז ןזומ ,ןענייארַאפ
 ןביוהעגנָא "ןטפַאשקרעװעג עשידיי עטקיניײיארַאפ יד, טָאה רעטניוו םענ
 ןצנַארק .פ טימ ,"טלעוו רעטעברַא עשידיא איד, ךעלטנכעוו ןבעגסױרַא
 ,ץרעמ ןט12 םעד ןענישרעד זיא רעמונ רעטשרע רעד .רָאטקַאדער סלַא
 -עגּפָא "טלעוו רעטעברַא עשידיא; יד ךיז טָאה רעמונ ןט22 םייב ,4
 רָאנ ,טכיירגרעד ןעוועג ןיוש זיא ליצ רעד סָאװ ,רַאפרעד טינ טלעטש
 .ןעלטימ-טלעג ןיא לגנַאמ סיוא טושּפ
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 טָאה ,(סרענשזריק טיה-רענעמ) סרעכַאמ-ןּפַאק ןופ דנַאברַאפ רעד

 -געּפָאק רעד, לַאנרושז-שדוח ַא ןבעגסױרַא ןביוהעגנָא 1903 יַאמ ןיא ךָאנ

 םַאיליװ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,(שילגנע ןוא שידיי ףיוא) *רעכַאמ

 "ָאד יד .טייצ רָאי יירד יו רעמ טינ טבעלעג טָאה לַאנרושז רעד .ןילדע

 -ַאב לַאגרושז םעד רעטעּפש ןרָאי טימ רעבָא טָאה עיצַאזינַאגרָא עקיז

 .שילגנע ףיוא ןצנַאגניא ןיוש --- טיינ

 -ַאמקוָאלק רעטכַאװשעגּפָא רעד ייב ךיז ןבָאה 1905 ןופ רעמוז ןיא
 סָאװ רַאפרעד *סטרעוורָאפ; ןגעק סעדווירק ליפ ןבילקעגנָא ןָאינוי סרעכ

 -ַאגרָא עלעיצעּפס ַא ןריפוצנָא קיטיונ רַאפ ןענופעג טינ טָאה ןַאהַאק .בַא

 יד ןופ רענייא .ְךַאפ ריא ןופ רעטעברַא יד ןשיווצ עדנאגאּפָארּפ-ריזינ

 רעדיילק ןעיורפ ןופ דנַאברַאפ ןכַאװש רעייז טלָאמעד םעד ןופ סרעריפ

 ףָא ןָאינוי סרעקריָאו טנעמרַאג סידייל לַאנָאשענרעטניא;) רעטעברַא

 ןיא סרעוט ןָאינוי-דיירט עטלייצעג יד ןופ ,שטייד ןהָאשזד ,("ַאקירעמַא

 יד טקיטומרעד טָאה ,שילגנע ןוא שידיי ןבירשעג טָאה סָאװ ,טייצ רענעי

 םעד זיא .טַאלב ןגייא ןַא ןבעגוצסױרַא ןָאינוי רעכַאמקוָאלק רעקרָאידוינ

 .?רעכַאמקואלק רעד; רעמונ רעטשרע רעד ןענישרעד ,1905 ,טסוגױא ןט5

 ןיא ןענישרעד ןענייז טַאלב ןקיזָאד םעד ןופ ןרעמונ ערעטעּפש עכעלטע

 טָאה 1906 ןופ רעטניו ןכרוד .טסברַאה ןוא רעמוז םענעי ןופ ךשמ

 -ונ עכעלטע ןבעגעגסױרַא ,דנַאברַאפ-ןָאינוי ןייז ןופ ןעמָאנ ןיא ,שטייד

 ןיא ."רעקעוו רעד, ןעמָאנ םעד ןגָארטעג טָאה סָאװ ,טַאלב ַא ןופ ןערעמ
 רַאפ ןוא "סטרעוורָאפ; ןגעק טריזימעלָאּפ ףרַאש רע טָאה "רעקעוו,

 טינ ןטסילַאיצָאס טימ טָאה סָאװ ,םזינָאינויײדיײרט *לּפמיס דנע רויּפ ,

 .אשמ"-עגמ ןייק

 "וז ןיא סרעכַאמקואלק יד ןופ קיײרטסילַארענעג ןסיורג םעד ברע

 ַא ןבעגוצסיױרַא ןביוהעגנָא רעדיוו ןָאינוי עקיזָאד יד טָאה ,1910 ןופ רעמ

 יד ןופ גיז רעסיורג רעד טָאה לָאמ סָאד .,"טסָאּפ עיינ יד; --- גנוטייצ

 "עג זיא ?טסָאּפ עיינ; יד ןוא עיצַאזינַאגרָא יד טקיטסעפַאב רעטעברַא

 ןיא רָאטקַאדער רעטשרע ריא .גנוטייצ עכעלטנכעוו עסיורג ַא ןערָאװ

 טייצ רָאי ייווצ טָאה םיא ךָאנ דלַאב ,(טוּפיליל) רעמשטערק .ה ןעוועג

 "עג סנדייב ערעייז .(ןַאמּפָאה .ב .רד) ןויבצ עיצקַאדער יד ןטלַאהעגנָא

 םעד סָאה רע .ןענויבצ ךָאנ רָאטקַאדער ןרָאװעג זיא ,בוש ,ד ,ףליה

 ןסיורג ןיא ןרָאװעג לגלוגמ זיא *טסָאּפ עיינ, יד זיב ןטלַאהעגנָא ןטסָאּפ

 ,"טייקיטכערעג יד; -- ?לַאנָאשענרעטניא, רעצנַאג רעד ןופ לַאנרושז

 ,ל טימ ןוא ,1925 זיב 1919 ןופ ,רָאטקַאדער סלַא ןיקסוװָאנַאי .ש טימ

 ןעוו ,רעגלָאפכָאנ סיקסווָאנַאי ןוא ףליהעג סיקסווָאנַאי סלַא ןייטשלקניפ

 "ער טציא ."סטרעוורָאפ; ןיא רעטעברַאטימ ַא ןרָאװעג זיא יקסווָאנַאי

 ףליהעג ןייז ןוא (ןַאמּפָאה .ב .רד) ןויבצ "טייקיטכערעג, יד טריטקַאד
 .רעברַאפ ןועמש זיא

 "עב עשידיי רעקרָאיוינ יד טָאה ,1910 ,רעבמעווָאנ ןט'ייווצ םעד

 "עב רעשידיי רעד, ,טַאלבנכָאװ ַא ןבעגוצסױרַא ןביױהעגנָא ןָאינוי-רעק
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 -ָאד סָאד .ןײטשּפע בקעי ןעוועג זיא טַאלב ןופ רָאטקַאדער רעד ."רעק
 ,רָאי ייווצ יו רעמ סעּפע טריטסיזקע טָאה טַאלב-ךַאפ עקיז

 "טַאנָאמ ַא ןבעגעגסױרַא ןָאינוי רעכַאמ-ןטַאװַארק יד טָאה 1910 ןיא
 "רָאפ, ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,"רעכַאמ-רעווקענ רעד, טַאלב
 -לַאהעגסיױא טָאה לַאנרושז רעד .רעמערק .ּפ .ס ,רעטעברַאטימ-"סטרעוו
 | ,ןרעמונ עכעלטע זיולב ןעט

 "ריָאו טנעמרַאג דעטיינוי; ,רעדיינש-רענעמ יד ןופ דנַאברַאפ רעד
 -לַארענעג ןסיורג םוצ גנוטיירגוצ רעד ברע טָאה ,*ַאקירעמַא וװָא סרעק
 -סיױרַא ןביוהעגנָא ,1912 ןופ רעמוז ןיא טעּפש ,1912-1912 ןופ קיירטס
 ןעוועג זיא רָאטקַאדער ריא .,"טייצ עיינ יד, טַאלבנכָאװ שידיי ַא ןבעג
 םעד ."רעקעב ןשידיי, ןופ רָאטקַאדער רעקידרעירפ רעד ,ןײטשּפע בקעי
 ערעוװש ַא ןבעלוצכרוד ןעוועג טרעשַאב זיא דנַאברַאפדןָאינוי ןקיזָאד
 "ייז סרעדיינש עשידיי עטסרעמ יד ןעוו ,1914 ןופ רעמוז ןיא ,גנוטלַאּפש
 -ײמַאגלַאמַא , יד טעדנירגעג ןבָאה סָאװ ,סרעוט יד וצ ןענַאטשעגוצ ןענ
 ןרָאװעג טלעטשעגּפָא זיא ?טייצ עיינ יד, ."סרעקריָאװ גניהטָאלק דעט
 ןבױהעגנָא טָאה דנַאברַאפ-רעדיײנש רעיינ רעד .1916 ןופ רעמוז ןיא
 טריטסיזקע טָאה סָאװ ,"טירשטרָאפ, טַאלבנכָאװ שידיי ַא ןבעגסױרַא
 ,יקצולַאס .ב .י ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,ןרָאי ליפ

 ,טַאלבנכָאװ ַא ןבעגעגסױרַא טָאה ןָאינוי סרעכַאמ טסייוו סידייל יד
 -ָאמ ןוא ןײטשּפע אנכש טָאה טַאלב סָאד טריטקַאדער ."טייהכיילג יד;
 ןתנ ןעוועג זיא רָאטקַאדערטימ סיקסוועשטניוו .יקסוועשטניוו סיר
 זיא ,"טסָאּפ עיינ יד, יו ,"טייהכיילג יד, .(רעדניל .ב .נ) רעדנילב
 ,"טייקיטכערעג; רעד ןיא ןרָאװעג טקיניײיארַאפ

 -ניא , רעד ןופ לַאנרושז-שדוח ַא ,"רעקריָאװ טנעמרַאג סידייל רעד;
 ףיוא ,?ַאקירעמַא וװָא ןָאינוי סרעקריָאװ טנעמרַאג סידייל לַאנָאשענרעט
 רעלעמרָאפ רעד .ןָא 1911 ןופ טריטסיזקע טָאה ,שילגנע ףיוא ןוא שידיי
 זיא רָאטקַאדער רעשיטקַאפ רעד ,שטייד ןהָאשזד ןעוועג זיא רָאטקַאדער
 -רַאפ רעד ןיא ןײרַא זיא לַאנרושז רעד-טָא ךיוא .ירובזוָאר .מ ןעוועג
 "וי רעטעברַא רעדיילק ןעיורפ יד ןופ ןטפירשטייצ עלַא ןופ גנוצלעמש
 -ער סיקסוװָאנַאי .ש רעטנוא טשרעוצ ."טייקיטכערעג , רעד ןיא ,סנָאינ
 .(ןויבצ) ןַאמּפָאה ,ב .רד ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,טציא ;עיצקַאד

 -יא ,ךיז טײטשרַאפ ,ןענייז ןטפירשטייצ ןָאינוי-דיירט עשידיי עלַא
 סע .ףָאטש טַארַאּפַא-עיצַאזינַאגרָא עשינכעט ןוא -ְךַאפ טימ ןדָאלעגרעב
 -טּפיוה יד סָאװ ,ץלַא רַאפ ביול ןופ עזָאדרעבױא יד טינ ייז ןיא טלעפ
 טפַאשרעדילגטימ רעד רַאפ ףיוא ןעוט סרעפלעהטימ ערעייז טימ עטמַאַאב
 טייוו ,ללכ-ךרדב ,רעבָא ןענייז ייז .סעיצַאזינַאגרָא עקידנפערטַאב יד ןופ
 ייז ,סעיצַאקילבוּפ ןָאינוי-דיירט עשידיי-טינ יד יו קיטייזנייא ױזַא טינ
 זַא ,גנוטכַא ןביג סָאװ ,רעביירש עלענַאיסעּפָארּפ ןופ טריפעג עלַא ןרעוו
 ,ןעניפעג ךיוא ךיז לָאז ןלַאנרושז ןוא רעטעלב ערעייז ןופ רעמונ ןדעי ןיא
 עטסנרע ,טַארַאּפַא-עיצַאזינַאגרָא ןופ ףָאטש ןשירָאטַאגילבָא םעד ץוח ַא
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 ןטנַאקַאב ַא ןופ דיל קיסַאּפ ַא ,סערעטניא םענײמעגלַא ןופ ןעלקיטרַא

 ןַא ןליּפַא לָאמַא ןעמָאנ ַא טימ רעביירש ַא ןופ גנולייצרעד ַא ,רעטכיד

 .עמעט רעשירַארעטיל ַא ףיוא ייסע

 : טלַאהניא ןרעכייר רעייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה לעיצעּפס

 יד, ןוא *?רעקריָאװ טנעמרַאג סידייל; ,*טסָאּפ עיינ יד , ,"טייהכיילג יד,

 ןופ ןטפירשטייצ-ןָאינוי ערעסעב יד סױרַא טבייה סָאד ."טייקיטכערעג

 וצ ייז טקיטכערַאב ןוא רעטעלביךַאפ עשינכעט עגנע ןופ עירָאגעטַאק רעד

 "עג ךיוא ןבָאה ייז .שידיי ףיוא עסערּפ רעניײמעגלַא רעד ןיא עיציזָאּפ ַא

 .רעביירש-רעבייהנָא רַאפ סענובירט סלַא ןטסנידרַאפ עסיוו

 רעייז סָאװ ,םעד ןיא ,רעבָא ,טײטשַאב וטפיוא עטסקיטכיוו רעייז

 רעמ ןעקנעש וצ ןעגנוטייצ עשידיי עלַא ןעגנואווצעג טָאה ץנעטסיזקע

 זיולב טינ ,ןטייצ עכעלנייוועג ןיא םינינע-רעטעברַא וצ טיײקמַאזקרעמפיוא

 "סטעברַא ןוא רעטעברַא ןשיווצ ןטיירטש עשידָאירעּפ רָאפ ןעמוק סע ןעוו

 .סנָאינוי יד ןיא ןלַאדנַאקס עכעלרעניא רעדָא ,רעבעג

 טרעוו םעד ןעזעגנייא ןַאהַאק .בַא טָאה 1914 ןופ בײהנָא ןיא ןיוש

 ךיז לָאז סָאװ ,רעטעברַאטימ ןלעיצעּפס ַא ןבָאה וצ "סטרעוורָאפ; ןרַאפ

 יד ןטכײלַאב טימ ןוא קינָארכ ןָאינויידיירט טימ ןבעגּפָא ךעלסילשסיוא

 ירד .ןזיײרק"רעטעברַא עטריזינַאגרָא יד ןיא ןעגנוריסַאּפ עכעלגעטיגָאט

 ןיא יקסווָארטעּפ לַארענעג רערעטעּפש רעד,(ץעּפיל דוד) ברַאפדלָאג סקַאמ

 -"רַא עקיזָאד יד טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא ,דנַאברַאפ-ןטעוװָאס

 ,רד ,גנַאל ,ל ןבָאה םיא טניז .גנוטייצ רעד ןיא טכַאמעג קיטכיוו טעב

 ןיא גנולײטּפָא-רעטעברַא יד לעגָאפ .י ןוא רעש .ז סנטצעל ןוא ןידנעה

 .טצעזעגרָאפ *סטרעוורָאפ ,

 רענעסיברַאפ רעד רָאנ יו ,?לַאנרושז-ןגרָאמ , ןוויטַאװרעסנָאק ןיא

 ענייז טכַאמעגוצ טָאה ןײטשריּפַאס בקעי רעדנירג רעד ,סנָאינוי ןופ אנוש

 -ניא-רעטעברַא ןופ קירבור יד ,יקצאכאּפ .וװ ןעמונעגרעביא טָאה ,ןגיוא

 *טַאלבעגַאט; סָאד .ןהָאק לסָאי זיא רעגלָאפכָאנ ןייז .עיצַאמרָאפ

 רעקיזָאד רעד רַאפ ןיסָאג ּפיליפ טייצ ןייא וצ טלעטשעגנָא טַאהעג טָאה

 דימת ךיז ןעמ טָאה ,*גָאט, ןיא רעטעּפש יוװ ,"טייהראוו; ןיא .טעברַא

 יד ןענידַאב ןופ טרּפ ןיא קילעטשרעטניה ןביילב וצ טינ טגנערטשעגנָא

 ןבייה וצ ןָאטעגפיוא ליפ ױזַא טָאה עסערּפ ןָאינוי-דיירט יד טניז ,סנָאינוי

 .טייקכעלטנפע רעד ןיא סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא יד ןופ שזיטסערּפ םעד

 ןַאמרעקוצ .ז .ש ןוא ןײטשּפע .א ,ןרעטשנעגרָאמ ןַאמרעה ,ןייטשלקניפ ,ל

 ."גָאט; ןופ ןטסילַאיצעּפס-רעטעברַא יד ןעוועג ןענייז

 ןעוועג םרוג טָאה סָאװ ,"עיפָאזָאליּפ, סרעלימ 9
 לַאפכרוד ןייז

 םעד ,לטעבילָאטיּפש ַא ףיוא ףוס ןשיגַארט ןייז רַאפ םישדח רָאּפ ַא
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 -עגּפָא ןיוש זיא *סלעירָאטידע, ענייז טימ רעלימ ןעוו ,1927 ,ינוי ןט7
 רע טָאה ,"גָאט, ןופ טייז-"םישנ-תרזעג ,רעטצעל רעד ףיוא תולג ןעמוק
 ןשידיי ןופ ?עיּפָאזָאליפ , רענעגייא ןייז ןָא טרעמַאלקעג ץלַא ךָאנ ךיז
 סעומש ןכעליורטרַאפ ַא ןיא טגָאזעגסױרַא טָאה רע סָאװ ,םזילַאנרושז
 ןופ רעטלַאװרַאפ-טּפױה ןקידטלָאמעד םעד ,ןַאמטלַא גניווריוא .רמ טימ
 ַאזַא טָא ןטלַאהעג עגעלָאק-סגנוטייצ ןרעגנוי םעד רַאפ טָאה רע ."גָאט;
 : עיצקעל

 -עטניא יד ןעניז ןיא ןבָאה לָאמ עלַא זומ שטנעמ-סגנוטייצ רעדעי;
 טלעוו רעד ףיוא ךיז ןפיולרַאפ ןכַאז עקילייצמוא .טַאלב ןייז ןופ ןעסער
 "ונ םעד סיוא טלעטש טסילַאנרושז רעקידנריפ ַא ןעו .תעל-תעמ ַא ןיא
 ןזעוו ןטסערג םעד ןכַאמ ,ךיז טײטשרַאפ ,רע ףרַאד טַאלב ןייז ןופ רעמ
 -ענָאיצַאזנעס יד ןבײלקּפָא םייב רָאנ ,גנוריסַאּפ רעטסקיטכיוו רעד ןופ
 ךיא ףרַאד .לַאװסױא ןשּפיה ַא גָאט עלַא ךיז רַאפ רע טָאה תועידי על
 *? טַאלב ןיימ רַאפ רעסעב ךיז טניול העידי רעסָאװע --- :ןגערפ ךיז
 !ּפָארט םעד ןלעטש ריא ףיוא רע ףרַאד ,העידי ענעי קידנבײלקּפָא ןוא ---

 םענ ךיא ןעוו טציא ךיוא .טריפעג קידנעטש ךיז ךיא בָאה ױזַא;
 יד ןופ ,סעמעט ןייק סיוא טינ רימ ןלעפ ,"לעירָאטידע/ ןיימ ןביירש ךיז
 רעקילדנעצ גָאט עלַא ןָא רימ ייב ךיז ןביילק ןעגנוריסַאּפ עקידנפיול
 רעסָאװ רעביא :רעבָא ךיז גערפ ךיא .ןביירש וצ סָאװ ןגעוו םינינע
 --- ןעניוועג סעּפע ןופרעד לָאז ךיא זַא ,ױזַא ןריטנעמָאק ךיא ןעק עמעט
 בָאה ךיא ןעוו טשרע ןוא ? ןבָאה סעּפע ןופרעד לָאז גנוטייצ ןיימ ןוא
 ,ןמסכעלצונמוצ גנוטייצ ןיימ ןוא רימ זיא סָאװ ,עמעט יד ןבילקעגּפָא
 . . . "ןינע ןקיזָאד םעד רעביא *לעירָאטידע; ןיימ ןָא ךיא ביירש

 עצנַאג סרעלימ רערָאלק טרעוו *עיפָאזָאליפ , רעד-טָא ןופ טכיל ןיא
 -ייז ןופ ןוא "טייחראוו, רעד ןופ רעבעגסױרַא-רָאטקַאדער סלַא ערעירַאק
 יד, ,"טַאלבנכָאװ סרעלימ, ,"רעריפ רעד, :רעטעלב ערעטעּפש ענ
 -ברוד רעגנולצולּפ ןייז ךעלדנעטשרַאפ ךיוא טרעוו סע ."טייהראוו עיינ
 -ביל רעסיורג ַא ןעוועג זיא רע יו םעד ךָאנ ,רענעייל עשידיי יד ייב לַאפ
 ךיוא זַא ,תועמשמ .רָאי 9 וצ בורק עקירעמַא ןיא םלוע ןגיה םייב גניל
 קלָאפ ַא ןעק'מ? זַא ,ללכ סנלָאקניל טליג ןדיי עטרעדנַאװעגנייא יד ייב
 ."קידנעטש ףיוא טינ רעבָא טייצ עצרוק ַא ןרַאנּפָא

 +- א 5

 רעשיניצ רעד ,םזילַאנרושז ןלענָאיצַאזנעס ןופ חסונ סרעלימ יאול
 קינָארכ ריא ןופ ,"טייהראוו יד; ןעגנורדעגכרוד טָאה סָאװ ,טסייג"רקפה
 -ַאקירבַאפ עשיטסַאטנַאפ-דליװ טּפָא יד ;?סלעירָאטידע/, עטמירַאב יד זיב
 "רעלעט ףיוא טגיילעצ ,סרעטרָאּפער-"טייהראוו;, עגנוי לרָאּפ ַא ןופ סעיצ
 "יילפ יירד עֶלַא --- ןַאמקינָאג קחצי רָאטקַאדער-קינָארכ ןקנילפ ןופ ךעל
 -עלטניט-רעוולָאװער עזעילַאדנַאקס יד ;ףעש רעייז ןופ םידימלת עקיס

 ןבָאה סָאװ ,סעיצוטיטסניא ןוא ןטייקכעלנעזרעּפ ןפמעקַאב םייב ייר !
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 -עד עשידיײײשיטָאירטַאּפ ענעלָאװשעג יד ;ןרָאצ סרעלימ ןפורעגסױרַא

 "רעבירַא ןעמוקעגסיוא ריא זיא סע ןעוו ,"טייהראוו, רעד ןופ עיגָאגַאמ

 טנוה רעשיאױג ַאע :לרעּפיקינָארכ "סטרעוװרָאפ, ענױזַא ןגייטשוצ

 ָאעזַארפ עשיטסַאבמָאב עזָאלצענערג יד ; "קישטיָאב ןעשידיא ַא טסייב

 טנזיוט טרעדנוה יו רעמ ןבָאה ץלַא סָאד --- *סלעירָאטידע? יד ןופ עיגָאל

 טימ ןעגנולשעגרעטנורַא גָאט עלַא רעפיוק-"טייהראוו; ןוא ןטנענָאבַא

 ןרעלימ יו ,םיטוש-"עשיומ; ענױזַא ןעוועג טינ רָאג ןענייז ייז םגה ,האנה

 .טכודעגסיוא ךיז טָאה

 עכעלנעזרעּפ ענייז ןלעטש וצ טגעוורעד רעבָא ךיז טָאה רעלימ ןעוו

 ."גוגייצרעביא עטקיטייוועגסיוא-ףיט יד יו רעכעה ןזירּפַאק ןוא תונובשח

 ןגיולפעג סעינָאמערעצ ןָא רע זיא ,עקירעמַא ןיא ןסַאמ עשידיי יד ןופ ןעג

 -נָאק ,רעשיגַארט ןרעלימ רַאפ ,רעקיזָאד רעד .,ןָארט-סגנוטייצ ןייז ןופ

 "ראוו} רעד ןופ רענעייל יד טימ ?סלעירָאטידע; ענייז ןשיווצ טקילפ

 ךורבסיוא םייב ,1914 ,טסוגױא ביײהנָא ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא ,"טייה

 ,גירק-טלעוו ןטשרע ןופ

 "יורג רעד ןופ תועידי עטשרע יד ןעמוקעגנָא ןענייז סע יוװ דלַאב = |

 דנוב-ריפ ןשיווצ עּפָאריײא ןיא טרעקַאלפעצ ךיז טָאה סָאװ ,המחלמ רעס

 ןופ טנַאטנַא רעד ןגעק עירַאגלוב ןוא ייקרעט ,ךיירטסע ,דנַאלשטייד ---

 ןופ טייהרעמ עטסערג יד טָאה --- דנַאלסור ןוא ךיירקנַארפ ,דנַאלגנע

 "ריפ ןטימ טריזיטַאּפמיס ןַאטנעמָאמ עקירעמַא ןיא בושי ןשידיי ןצנַאג

 ,הלּפמ עכעלטנירג ַא ןוא עכיג ַא דנַאלסור ןשירַאצ םעד קידנשטניוו ,דנוב

 רָאג זיב ןעוועג ןענייז עקירעמַא ןיא ןדיי ייב גנומיטש ַאזַא רַאפ תוביס יד

 יטימעסיטנַא ךרוד טָאה סָאװ ,םזירַאצ רעשיסור רעד :עכעלדנעטשרַאפ

 ןבירטרַאפ ןעמָארגָאּפ עטריריּפסניא-הכולמ ןוא ןצעזעג-סמַאנסוא עש

 ןעוועג ָאד זיא ,עקירעמַא ןייק ןעמייה ערעייז ןופ ןדיי ןָאילימ ַא יו רעמ

 .םזיצַאנ רעשירעלטיה רעד -- רעטעּפש יװ ,טסַאהרַאפ רעקינייװ טינ

 .ךרע ןַא טינ ןעוועג זיא םזירַאצ ןופ תונברק עשיזיפ יד ןופ לָאצ יד ביוא

 -עג"סמַאנסיױא עשיסור יד בוא ; םיגורהייצַאנ ןענָאילימ יד יו רענעלק

 "רעגרעבנרינ יד יװ רעדלימ ךרע ןַא ןָא ןעוועג ןענייז תושיגנ ןוא ןעצעז

 -עטרַאהרַאפ ױזַא ןעוועג טינ טלָאמעד ךָאנ טלעוו יד רעבָא זיא ,תוריזג

 "טלעוו ןטייווצ ןופ םענרַאפ ןכעלשטנעממוא םוצ טניואוועגוצ ןוא טעװ

 גירק-טלעוו ןטשרע ברע ןופ תוחיצר עשיסורישירַאצ ערענעלק יד .גירק

 יד יװ ,טרעטישרעד רעקינייו טינ רשפא עקירעמַא ןיא ןדיי יד ןבָאה

 ,םישעמ-ליורג עשיצַאנ-שירעלטיה ערעטעּפש

 "רָאמ, ,"טַאלבעגַאט; סָאד ,רעטעלב עשידיי עוויטַאװרעסנָאק יד ןיא

 רינ ןיא --- ?רענַאקירעמַא; ןוא "ןטעזַאג; ערעייז טימ "לַאנרושזיזעג

 ףיוא רעטעלב עלַא ןיא טעמכ ןוא ,עגַאקיש ןופ ,"רעירוקא ןיא ;קרָאי

 ,?דנַאל-עינָאפ; ןרָאװעג ןפורעגנָא רעטּפָא דנַאלסור זיא --- ץניוװָארּפ רעד

 -ַארעביל יד .ןעמָאנ-עירעּפמיא ןלעיציפָא ןטימ יװ ,"הנידמ-ןעמָארגָאּפ,

 םעד ןכָארטשעגרעטנוא רדסכ ןבָאה ןעגנוטייצ עשיטסילַאיצָאס ןוא על
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 -טרָאװ יד .גנונעדרָא רעשירַאצ רעד ןוא קלָאפ ןשיסור ןשיוצ קוליח
 ןעוועג טפָא ןענייז עסערּפ רעשידיי רענעטירשעגרָאפ רעד ןופ סרעריפ
 -ניא ןוא רוטַארעטיל רעשיסור רעד ןיא ,ןושל ןשיסור ןיא טבילרַאפ ױזַא
 -עווַאב-סטייהיירפ עשיסור יד ןיא טריסערעטניארַאפ ףיט ױזַא ,ץנעגילעט
 עשיליפָאסור ערעייז טימ סָאמ יד ןּפַאכרעביא לָאמַא ןגעלפ יז זַא ,ןעגנוג
 -יטש יד-טָא טלייטעג טינ רעבָא ןבָאה רענעייל עטסרעמ יד .,ןעגנוגיינ
 ,ץנעגילעטניא רעשרעביירש רעד ןופ ןעגנומ

 סָאװ ,עיזַאושזרוב רעשמידוהַאי רעד ןופ טכיש רעטשרעביוא רעד
 ןזָאלעגכרוד טינ טָאה ןוא סוחי ?ןשטייד, ןטימ ךיז טסיורגעג דימת טָאה
 ןיא רוטלוק עשטייד יד ןציטש ןוא ןבייה וצ טייהנגעלעג עקיצנייא ןייק
 ןכיג ןוא ןסיורג ַא דצ ןשטיידז םעד ןשטנואוועג ןפָא ךיוא טָאה ,עקירעמַא
 -עּפש זיירק ןקיזָאד םעד ןבָאה ןסערעטניא-סלדנַאה ערעייז טשרע ,גיז
 עקירעמַא רעדייא וליפַא סעיטַאּפמיס רעייז ןטלַאהַאב וצ ןגױאוװַאב רעט
 .המחלמ רעד ןיא ןרָאװעג ןגױצעגנײרַא זיא אפוג

 רעטשרע רעד ןיא טנעמָאמ ןטשרע םעד ןופ ,שיסור-יטנַא קידרעפָאה
 ןרַאגנוא ,עניוװָאקוב ,עיצילַאג ןופ ןדיי יד ָאד ןעוועג ןענייז ,המחלמ-טלעוו
 -וצ זיא סַאה-"עינָאפ, רעייז וצ .ןצניװָארּפ רעכיירטסע ערעדנַא יד ןוא
 -יל עסיורג ַא רָאג ןוא םזיטָאירטַאּפ רעכיירטסע רעטכַאװרעד ַא ןעמוקעג
 "! ןעבייל לָאז רעזייק רעד; --- ףעזָאי ץנַארפ רעזייק םוצ עב

 גירק ןופ ךורבסיוא םייב ךיילג ,ןרעלימ יאול ןייא גנילצולּפ טלַאפ
 -מָאב עשיטסירעטקַארַאכ ענייז ןופ םענייא ןעװעטַאקוצנָא ,עּפָאריײא ןיא
 רעד רַאפ ,דנוב-ריפ ןשיכיירטסע-שטייד ןגעק ?סלעירָאטידע, עשיטסַאב
 זיא ?לעירָאטידע, ןייא ןוא !דנַאלסוררױרַאצ טימ וליפַא --- טנַאטנַא
 -עטסײגַאב, רָאנ ךיז טגעלפ רע ןעוו ,דימת יװ .קיניײװ ןעוועג םיא רַאפ
 ןגעוו סלעירָאטידע עירעס ַא קעװַא םיא ייב לָאמ סָאד ךיוא זיא ,"ןער
 ןטלַאהעגנָא ץלַא ךָאנ רע טָאה גָאט ןטירד ןוא ןטייווצ ןפיוא .ןינע ןייז
 ןחמ עקירעמַא ןיא ןדיי עלַא זַא ,עיצַאטנעמוגרַא עשיטסַאבמָאב ןייז
 ןוא דנַאלשטיײד ןגעק המחלמ יד ןעניוועג וצ דנַאלסור וליפַא ןפלעה
 ,ךיירטסע

 טָאה עירעס רעקיזָאד רעד ןופ ?לעירָאטידע,-רעלימ רעטשרע רעד
 ןבָאה רעטירד ןוא רעטייווצ רעד .טניוטשרעד רענעייל-?טייהראוו, יד
 ןבָאה ןדיי עשיסור ליפ .,דלודעג ןופ טכַאובעגסױרַא ןוא טנרָאצרעד ייז
 -לכ ,ןעמענ וצ טינ טנַאה ןיא "טייהראוו יד, רעמ טכַאמעגּפָא ךיז ייב
 -"טייהראוו, עשיכיירטסע .עיצַאטנעירָא-המחלמ ַאזַא ןָא טלַאה יז ןמז
 טכַארבעגפיוא ױזַא ןענייז ,רענַאיצילַאג עקַאט רקיע רעד ןוא ,רענעייל
 -סױרַא ךיז ןבָאה ייז ןופ ליפ זַא ,גנילביל ןקידרעירפ רעייז ןגעק ןרָאװעג
 "סטייהראוו, עלַא ןסײרעצּפָארַא קרָאי-וינ ןופ ןסַאג יד רעביא טזָאלעג
 ןוא ,רעפיוקרַאפ-סגנוטייצ יד ןופ ךעלשיט יד ףיוא ןענופעג ןבָאה ייז סָאװ
 ,ןקָאטשניר יד ןיא רעטעלב יד ןרעדיילש

 -סיוא זיא "טייהראוו, רעד ןגעק גנוגעוװַאב-טָאקיָאב ענַאטנָאּפס ַא
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 עשיצילַאג ןופ טניואווַאב ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןלַאטרַאװק יד ןיא ןכָארבעג

 יד ןופ גָאט ןטירד ןוא ןטייוצ ןפיוא .ןדיי רעכיירטסע ערעדנַא ןוא

 -ַארטסנָאמעד עכעלטנייפ ןעמוקעגרָאפ ןיוש ןענייז ?סלעירָאטידע ,-גירק

 סַאג רעד ףיוא ,עטלַא ןוא עגנוי ,ןדיי רענַאיצילַאג רעסנזיוט ןופ סעיצ

 ןיא טָאה רע ןוא -- רענגעק סרעלימ ."טייהראוו; רעד ןופ ןינב ןרַאפ

 ענעסיברַאפ גונעג טפַאשרַאפ ךיז *טייהראוו יד, ןריטקַאדער רָאי 9 יד

 עקיזָאד יד טּפַאכעגרעטנוא ןבָאה -- ןזיירק ענעדיישרַאפ ןיא םיאנוש

 טלדנַאוװרַאפ יז ןבָאה ןוא ןדיי רענַאיצילַאג יד ייב גנומיטש עכעלטנייפ

 | .טַאלב ןייז ןגעק ןוא םיא ןגעק גנוגעוװַאב רעכעלרעפעג ַא ןיא

 ןענַאטשַאב ךָאנ זיא גנוגערפיוא רעקיזָאד רעד ןופ םזיגַארט רעד

 "ייז סָאװ ,ןפַאװ יד טיירגעגוצ רעירפ טָאה ןיילַא רעלימ סָאװ ,םעד ןיא

 ױצסױרַא ןביוהעגנָא טָאה רע רָאנ יו .ןרָאװעג טצונַאב םיא ןגעק ןענ

 ײלַאג ערעדנַא ןוא ןרעפעפּפ בקעי ןפלָאהעג רע טָאה *טייהראוו יד; ןבעג

 ַא ,*דנַאברַאפ רענַאיצילַאג; ַא ןלעטשוצפיוא קרָאידוינ ןיא רעוט רענַאיצ

 לָאז סָאװ דנוב ַא ןיא ,ןענײארַאפ-טָאטש ,תורבח ,ןלוש ןופ גנוקינייארַאפ

 סָאמ עטסלופ יד ןוא םידיחי רענַאיצילַאג רַאפ גנוטכַא רעמ ןפמעקסיוא

 -שיטנַארגימיא ןטשימעג םעד ןיא טפַאשנַאמסדנַאל רעייז רַאפ תובישח

 .עקירעמַא ןיא להק ןשידיי

 רעקיצנייא רעד ןעוועג טרעדנוהרָאי בייהנָא ןיא זיא רעפעפּפ .י

 ןרָאװעג זיא סָאװ ,"ןטסיסטרעוװרָאפ , יד ןשיווצ ןַאמסדנַאל רענַאיצילַאג

 "רָאפ, ןיא ןקורד ןביוהעגנָא ךיז טָאה רע .טסילַאנרושז רעשידיי ַא

 "ריב רעד וצ רעבירַא ףכית זיא ןוא עיצקַאדער סרעלימ רעטנוא *סטרעוו

 "ימ ןעוו ,*לַאנרושז-ןגרָאמ,, םוצ ,*טַאלבעגַאט; םוצ ,עסערּפ רעכעלרעג

 ןזָאלרַאפ טַאהעג רעפעפּפ טָאה ,"טייהראוו; ןייז טעדנירגעג טָאה רעל

 ןטימ ןצנַאגניא ךיז ןעמענרַאפ וצ ידכב ,ןעגנוטייצ יד ןיא טעברַא ןייז

 ,דנַאברַאפ רענַאיצילַאג

 ןדנוברַאפ דנַאברַאפ ןינע רעד זיא טײלסדנַאל רענַאיצילַאג יד ייב

 "גייוועג יו .שזיטסערּפ םענעגייא םעד ןבייה וצ גנוטייצ ַא סימ ןרָאװעג

 -ץפּפ .י .טַאלבנכָאװ ןטנַאלּפעג םורַא םיכוסכס ןעמוקעגרָאפ ןענייז ,ךעל

 סָאד .טייצ לקיטש ַא רַאפ טקיטיײזַאב טַאהעג ןײלַא דָארג ךיז טָאה רעפ

 "רעד .גנוקילײטַאב ןייז ןָא סיױרַא זיא טַאלבנכָאװ רענַאיצילַאג עטשרע

 ןיב ,1909 ,רַאונַאי בייהנָא ןופ ,םישדח 26 ןופ ךשמ ןיא רע טָאה רַאפ

 םעד ןסיורג וצ ,טַאלבנכָאװ םענעגייא ןַא ןבעגעגסױרַא ,1911 ,לירּפַא ףוס

 ןייז םורַא ןבירטַאב רעבָא טָאה רע .םוטנדיי רענַאיצילַאג ןופ ןעמָאנ

 -כָאװ סָאד .ּפעט ןוא לּפעלילּפָאגרעסעמ טימ לדנַאה ןטיירב ַא טַאלב

 -עגסיוא) ,"םילכ סרעפעפ9; סלַא רבד-םש ַא ןרָאװעג רַאפרעד זיא טַאלב

 "ייז רענעעזעגנָא .(םיליַאכ :ךַארּפשסיױא רענַאיצילַאג רעד טימ טדער

 "רעב :סרעוט ערעדנַא עכעלטע דנַאברַאפ רענַאיצילַאג ןיא ןרָאװעג ןענ

 ןעוועג ןענייז ייווצ עטצעל יד ,גרעבנעשָאלּפ ,ל ,סיליג ריאמ ,למעז דרַאנ

 ףסוי וצ טעילוטעג ךיז טָאה רעטשרע רעד ."ןטסיסטרעוװרָאפ , עמורפ
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 וצ עקַאט ןוא ,טניירפ רענעבעגעגרעביא ןַא סרעלימ יאול ,ןסעדנָארַאב
 ,"טייהראוו ,, רעד טימ ןרעלימ

 -ַאק ןגעק עצעה ַא ןכָאקרַאפ וצ טניולעג ןרעלימ ךיז טָאה סע ןעוו
 -סערָאק ַא ןופ לקיטרַא ןקילעפוצ ַא רַאפ ,"סטרעוורָאפ; ןגעק ןוא ןענַאה
 רעירפ ןיוש ןבָאה רימ יוװ ,רערָאנש עשידיי ןגעוו עיצילַאג ןופ טנעדנָאּפ
 "דנַאברַאפ רענַאיצילַאג, ןיא ?ןטסיסטרעוװרָאפ, יד ןבָאה ,טנכייצרַאּפ
 טָאקיַאב םענעפָא ןַא וצ ןעמוק טינ לָאז טע ,ןטיהרַאפ וצ ןזיװַאב םיוק
 תוחוכ עלַא טימ רעוט עקיזָאד יד ןבָאה רַאפרעד .?סטרעװרָאפ , ןפיוא
 -ראוו, רעד וצ ןוא ןרעלימ וצ האנש יד ןעילגוצנָא רעמ סָאװ ,טעברַאעג
 ,"סלעירָאטידע, המחלמ ענייז טימ ןלַאפעגנײרַא זיא רעלימ ןעוו ,"טייה
 -סדנַאל רענעבירטעגרעביא רעד זַא ,ףיורעד ןבעגעג גנוטכַא טוג ןבָאה יז
 ןעלצרָאװניײא ןפלָאהעג טָאה ןײלַא רעלימ סָאװ ,םזיטָאירטַאּפ טפַאשנַאמ
 טצונעגסיוא לָאז ,טניולעג םיא ךיז טָאה סע ןעוו ,עדנאגאּפָארּפ ןייז טימ
 ,טַאלב ןייז ןגעק ןוא םיא ןגעק ןרעוו

 -עסייר-"טײהרַאװ, יד ךָאנ ,סעיצַארטסנָאמעד עקיגָאטיײב יד ךָאנ
 עקידרעייפ-םָאלפ ןעמוקעג ןענייז ,רעפיוקראפ-סגנוטייצ יד ןופ ןעשינ
 רעשעינָאפ, ןייז טימ רעלימ-עינָאפ םעד ןגעק ,ןטנװָא יד ןיא תושרד
 ,טײלסדנַאל רענַאיצילַאג ןופ ןעגנולמַאזרַאפ-ןייארַאפ עלַא ייב ,"טייהראוו
 ערעדנַא ןוא רענַאיצילַאג ןופ ךעלביטש-םידיסח ןוא ךעלכעלוש ליפ ןיא
 עלַא .טלגָאהעג ןבָאה סעיצולָאזער-סגנומַאדרַאפ .טײלסדנַאל רעכיירטסע
 קידנענעק טינ ,טקורדעג קשח טימ ייז ןבָאה ןעגנוטייצ עשידיי ערעדנַא
 רעסיורג רעד ייב טנעה יד ךיז ןעמערַאװנָא טינ ןוא ןויסנ םעד ןייטשייב
 ,ןכש ןטבילַאב-ּפַאנק םייב ןכָארבעגסיױא זיא סָאװ ,הפירש

 -רַאפ "טייהראוו, יד טָאה הלהב רעד-טָא ןופ געט עטשרע יד ןיא
 -יט ןצנַאג ריא ןופ טפלעה ַא וצ בורק ,עיצַאלוקריצ 50,000 םורַא ןריול
 "רַאװא יד יװ םעד ךָאנ ןיוש ,יײברַאפ זיא ךָאו עטשרע יד ןעוו .שזַאר
 -עג ןוא עיצַאטנעירָא סרעלימ ןופ טגָאזעגּפָא ךעלטנפע ךיז טָאה "טייה
 ענייז זַא ןוא ,טמַא-רָאטקַאדער ןופ טקיטײזַאב זיא רעלימ זַא ,ןסיוו טזָאל
 רענייר רעד טָאה ,טַאלב ןיא ןקורד טינ רעמ ךיז ןלעוו ?סלעירָאטידע;
 ןפָארטַאב ןיילַא קרָאי-וינ-סיורג ןיא שזַאריט-?טייהראוו, ןופ טסולרַאפ
 ַא סעּפע סוילּפ ,שזַאריט ןשיטָאטש ןופ ?טירד עטוג ַא ,25,000 יװ רעמ
 -רעלימ עקיזָאד יד זיא םורַא ןוא םורַא .דנַאל ןרעביא טסולרַאפ ןרענעלק
 רעד ןופ עטכישעג רעצנַאג רעד ןיא עכעלנייוועגרעסיוא ןַא ןעוועג הלּפמ
 ןעוו טָאה גנוטייצ ַא סָאװ ,ּפַאלק רעטסרעווש רעד : עסערּפ רענַאקירעמַא
 -קַאדער ריא ןופ טירש-לעפ ַא רעביא ,ךָאו רעקיצנייא ןייא ןיא ןגָארקעג
 ,רָאט

 -מוא ןצנַאגניא טלָאמעד "טייהראוו, יד רשפא טלָאװ ןיילַא רעלימ
 יד רַאפ טכַאמעג ךעלגעמ טינ טלָאװ לַאפוצ רעקיטייז ַא ןעוו ,טכַארבעג
 ךיז טָאה סע גנוטייצ רעד ןופ ןקיטיײזַאב וצ ךיג ױזַא םיא םיפתוש
 טָאה ?סלעירָאטידעג ענעי רַאפ םישדח רָאּפ ַא זַא ,טכַאמעג ױזַא דָארג
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 סרעלימ ןופ טשטילגעגסױרַא טַאלב ןרעביא לָארטנָאק-םוטנגייא סָאד ךיז

 ענייז ןופ רענייא רַאפ טלעג טלעפעגסיוא ךעלמענ םיא טָאה סע .טנעה

 טפיוקרַאפ רע טָאה .םיקסע (לדנַאהיזיוה ןוא ןדָאב) -*טייטסע לעיר;

 סיוא ןרָאװעג םורַא ױזַא זיא ןוא סעיצקַא-*טיײהרַאװ; ענייז ןופ לייט

 .גנוטייצ רעד ןופ רעמיטנגײא:-טּפיױוה

 רע זַא ,טסואוועג סעיצקַא יד ןפיוקרַאפ םייב רע טָאה ךעלטנגייא

 ענייז זַא ,טסואווַאב ןעוועג ליואוו זיא םיא .טירש ןשילַאקיזיר ַא טכַאמ

 רע ,םיא ףיוא ץרַאה ַא ןגָארט ,רעלקומש ןוא ײלַאּפ רעדירב יד ,םיפתוש

 לָארטנָאק ןייז ןופ חוכ ןטימ ייז רעביא טשרעהעג קרַאטש וצ ןיוש טָאה

 זַא ,םעד ןיא ןעוועג טינ קפס ןייק ךיוא זיא םיא ייב .טפעשעג ןרעביא

 ןבעג ייז לָאז סָאװ ,רוטקוינָאק-סטפעשעג ַא ףיוא סױרַא ןקוק םיפתוש יד

 "עג רעבָא טָאה רע .טַאלב ןרעביא העד יד ןגירקוצניירַא טייקכעלגעמ יד

 טעוװ סעיצקַא סיקסוועשטניוו סירָאמ טימ םענייאניא סָאװ ,ףיורעד טיוב

 לייט ַא טָאה רע יו םעד ךָאנ וליפַא לָארטנָאק םעד ןטלַאהנָא טרָאפ רע

 רע זיא ,יקסוועשטניוו סירָאמ .טפיוקרַאפ סעיצקַא ענעגייא ענייז ןופ

 .םיפתוש ערעדנַא יד טימ טינ ,םיא טימ ןטלַאה דימת טעוװ ,רעכיז ןעוועג

 "עגוצ קרַאטש רעמוז םענעי אקווד רעבָא זיא יקסוועשטניוו סירָאמ

 סידייל; רעד ןיא רענגעק "עשיטסיסטרעוורָאפ , ענייז ןופ ןרָאװעג טקירד

 ,יקסוועשטניוו ,רע ואוו ,סנָאינוי ערעדנַא ןיא ןוא ןָאינוי ?סרעקיימ טסייוו

 ַא/ :ןעװעג זיא הנעט רעייז .ןטמַא רַאטערקעס-ץנַאניפ ןטלַאהעג טָאה

 ךיז רַאפ גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ תוסנכה עסיורג טיצ סָאװ ,שטנעמ

 ןייק ןייז טינ רָאט ,טסילַאיצָאס רעמורפ סלַא טליג ןוא ,החּפשמ ןייז ןוא

 "וצ טָאה יקסוועשטניוו .*טַאלב-ינעמעט ַא ןיא סעיצקַא ןופ רעמיטנגייא

 "ראוו , יד ןופ רעמיטנגייא רעד זיא רע טינ זַא ,ץורית ַא ןבעגעגנָא טשרע

 לטעטש ַא ןיא עקרעמערק ַא ,רעטסעוװש ַא ענייז רָאנ ,סעיצקַא-"טייה

 רעד .גנוטכַא זיולב טיג רע םוטנגייא סנעמעוו ףיוא ,אינישזדריוו ןיא

 "גיוו .ןרָאװעג ןלעפעג טינ סרעריפ-ןָאינוי יד ןופ םענייק רעבָא זיא ץורית

 ײ"קַא-"טייהראוו; ענייז ןופ ןרעוו רוטּפ טזומעג רַאפרעד טָאה יקסוועשט

 ןיא רענגעק סרעלימ ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפעגנײרַא ןענייז סָאװ ,סעיצ

 "ָאטידע; יד רעביא הלהב רעד ברע דָארג ,עיצַארָאּפרָאק-סגנוטייצ רעד

 | ."סלעיר

 "ראוו; ןופ גנוציז לַאפ-טיונ ַא טָאה ,ןעמוקעג זיא הלהב יד ןעוו ||

 רעד טינ רעמ ןיוש זיא רע זַא ,טגייצרעביא ןרעלימ םוירָאטקעריד-"טייה

 יד ןופ סולשַאב ןרַאפ ןגיוב טזומעג ךיז טָאה רע .טַאלב ןופ תיבה-לעב

 "יירש ןופ ןוא טמַא-רָאטקַאדער ןופ םיא ןקיטײזַאב וצ רעמיטנגייא-טּפיוה

 טָאה ערעירַאק ןייז ןופ העש רעטסשיטירק רעד ןיא .,?סלעירָאטידע; ןעב

 טמַא ןייז וצ ןעמוקקירוצ ןענעק לָאז רע זַא ,ןריװַאל טוואורּפעג טרָאפ רע

 ,?טײהרַאוװ;, רעד ןיא

 "קַאדער רעקידנעטש רעדנַא ןייק זַא ,טרירווענַאמ ױזַא טָאה רעלימ

 לָאז עיצקַאדער יד רָאנ ,ןרעו טמיטשַאב טינ טרָא ןייז ףיוא לָאז רָאט
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 טפָא םיא טגעלפ רעכלעוו ,ןַאמקינָאג קחצי קיליײװטיײצ ןעמענרעביא

 "ייז ףיוא ןזָאלסױרַא ךיז טגעלפ ,רעלימ ,רע ןעוו ,םישדח ליפ ןטערטרַאפ

 ,הטוש-"עשיומ , זַא ,רעכיז ןעוועג ךיז ייב ץלַא ךָאנ זיא רע .סעזייר ענ

 ןכיגניא יוויייס טעוװ ,ןומה םעד ןפורעג טָאה רע יו ןורכז ןשיצעק ןטימ

 ,דימת יו ,םיא טעװ ןַאמקינָאג "קיציא , .למוט ןצנַאג םעד ןסעגרַאפ

 רעטייוו טעוװ רע ןוא ,"עינלעק רעד ףיוא,, ךיז ןצעזוצפורַא קירוצ ןפלעה

 רעטלע רעווק םיאנוש ענייז עלַא ןזייוו ןוא ?סלעירָאטידע, ןעװעטַאק

 "ּוזיִא

 רָאג רעלימ ךיז טָאה תונובשח ידיטָא ןעוועג ןענייז סע שלַאפ יו

 ןיא ןעמונעגנײרַא טַאלב סָאד ןבָאה םיפתוש ענייז .טגייצרעביא ךיג

 טָאה סָאװ ,ןַאמקינָאג קחצי רעגנוי רעד .,סעװָאטַאק ןָא רָאג טנעה ערעייז

 טָאה ,ףיקת ןעוועג זיא רענעי ןעוו ,ןזירּפַאק סרעלימ ןייטשסיוא טזומעג

 "עלַא טריזיליבָאמ טָאה רע .רָאטקַאדער ַא ןייז וצ ןעמונרַאפ עקַאט ךיז

 -נעירָא-?עינָאפ , רעד ןופ רוּפש ןדעי ןרעכיורעצסיוא עיצקַאדער ןיא ןעמ

 ,עיצַאט

 ןוא ןגיז עשטייד ןופ תועידי יד םיא ייב ןענייז קינָארכ רעד ןיא

 -שודיק טימ ,טייז רעטשרע רעד ףיוא ןרָאװעג ןדלָאמעג תולּפמ עשיסור

 ,טסיצילבוּפ רענעמוקעג-יינ רעשטיײדיָארּפ רעד .ןטפירשרעביוא הנבל

 "סלעירָאטידע, טגנַאלרעד החמש סיורג טימ םיא טָאה ,דמלמ .מ .ש .רד

 טימ ןשטייד עלערוטלוק יד זַא ,ןזייוורעד וצ ןעלקיטרַא עלעיצעּפס ןוא

 "סור ןופ "ןווַאלס עטליופרַאפ , יד רעביא ןגיז ןזומ ןשטייד רעכיירטסע יד

 -"טייהראוו; רעד זיא רעגייטש "ןשירעלימ-טכע, ןפיוא עקַאט .דנַאל

 ,טייז ןשטײדיָארּפ רעד ףיוא ךעלטנירג ױזַא ןרָאװעג טרעקעגרעביא ץלעּפ

 .ןעלטרַאגרעטנוא טזומעג ךיז ןבָאה ןעגנוטייצ עשידיי ערעדנַא עלַא זַא

 .עיצַאטנעירָא סנַאמקינָאג ןופ ןײטשּפָא טיג ןוא

 רעד ןופ ןטינשעגּפָא ןצנַאגניא רעלימ טָאה ,רעטרעטיברַאפ ַא

 ךיז רע טָאה ,ןגָארקעגסױרַא טָאה רע סָאװ ,טלעג ןטימ .,"טייהראוו;

 "טייהראוו איד, לָאז סָאװ ,גנוטייצ עיינ ַא ןלעטשוצפיוא .ןעמונרַאפ

 ,ןעגנערבמוא ןצנַאגניא

 "עג ךָאנ רעביירש עסיוועג ייב זיא תוחוכ סרעלימ ןיא ןביולג רעד

 -ראוו, רעד ןיא סעלעטש ערעכיז ןזָאלרַאפ ןבָאה ייז זַא ,סיורג ױזַא ןעוו

 "קַאדער רעיינ ןייז ןָא ךיז ןסילשוצנָא ,ןעגנוטייצ ערעדנַא ןיא ןוא ?טייה

 -גָאט עטייווצ ןייז טעדנירגעג ,1916 ןופ גנילירפ ןיא טָאה רע ןעוו ,עיצ

 !"רערהיפ רעד, --- :ןעמָאנ ןשיטסירעטקַארַאכ ןרעטנוא גנוטייצ

 -סיוא רעבָא ךיז טָאה *סלעירָאטידע; עשירעלימ יד ןופ ףושיכ רעד

 -ראוו , רעד ןופ ןדניװשרַאפ ןייז ןשיווצ רָאי ןבלַאהרעדנָא יד ןיא טּפעװעג

 טרעדנוה עכעלטע ןצנַאגניא ."רערהיפ,, ןיא טירטפיוא ןייז ןוא ?טייה

 קנַאב רעטכַארקעג ַא ןופ ןינב ַא ןיא ,עיצקַאדער רעטלַא ןייז ןופ טייוו סופ

 ,תועמשמ ,"סלעירָאטידע , יד ןופ ץנַאלג רעד טָאה ,ייוודָארב-טסיא ףיוא

 -סױרַא רעייפ רַאפ יו טיהעג ןיוש ךיז טָאה רעלימ .טריטָארקנַאֿפ ךיוא
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 טירטפיוא ןייז ןענָאמרעד לָאז סָאװ ,גירק ןגעוו טרָאװ ַא טימ ןעמוקוצ
 ןייז ךעלטנפע טרסומעג שיטעטַאּפ רָאנ טָאה רע .,1914 טסוגיױא ןופ
 ךיא בָאה ױזַא טינ, --- : תונעט ענױזַא טימ ,ןַאמקינָאג קחצי רעגלָאפכָאנ
 ... ?קיציא ,טנרעלעג ךיד

 -סיירפיוא ןכעלטפַאשלעזעג טימ לופ ןעוועג טייצ יד זיא דָארג
 טָאה עקירעמַא ןיא .המחלמ יד טרעקַאלפעג טָאה עּפָאריײא ןיא .ףָאטש
 -ליוװ ,ןלַאװ-טנעדיזערּפ ןופ לסעק רעשיטילָאּפ רעד טכָאקעג רעמוז םענעי
 -שטייד ןרסומ ןיא ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,טנַאטנַא רעד ןופ טניירפ ַא ,ןָאס
 טרידנעמָאקער זיא ,םימי יד ףיוא םישעמ"ןירַאמבוס עריא רַאפ דנַאל
 רעג :גנוזָאל ןטימ ןימרעט ןטייווצ ַא רַאפ ײטרַאּפ ןייז ןופ ןרָאװעג
 -טנעדיזערּפ רענַאקילבוּפער רעד ."!המחלמ רעד ןופ טיהרַאפ זדנוא טָאה
 טָאה ,ןרָאװעג טלייוורעד ריש"-ריש עקַאט זיא רעכלעוו ,זוהי טַאדידנַאק
 רעציטשרעטנוא רעטירטסילָאװ ענייז ןופ קשח םעד ןקעדרַאפ טזומעג
 ןוא דנַאלגנע ןופ טייז רעד ףיוא גירק ןיא עקירעמַא ןרעדײלשוצנײרַא
 ,םזיפיסַאּפ ןופ עקסַאמ ַא טימ --- ךיירקנַארפ

 "דנימ יד ףיוא ןגיוא יד טקוקעגסיוא ןעמ טָאה עקירעמַא ןיא ןדיי ייב
 תוחּפשמ רעטנזיוט רעטרעדנוה ןבעג ןלָאז סָאװ ,עּפָאריײא ןופ תועידי עטס
 יד ןיא םיבורק ערעייז טימ ךיז טוט סע סָאװ ,םעד ןגעוו ףירגַאב ַא ָאד
 ךעװעג רָאי ייווצ עּפָאנק ןיוש ןענייז ייז טענַאװ ןופ ,ןטנגעג-המחלמ
 עקידרעטיצ טימ רענעייל עשידיי ןבָאה אפוג עקירעמַא ןיא .ןטינשעגּפָא
 טָאה סָאװ ,עידעגַארט-קנערפ רעד ןופ טקַא םעד טגלָאפעגכָאנ רעצרעה
 "מוא ןופ יירעשטניל רעכעלדנעש רעד טימ ןזָאלעגסיױא רעמוז םענעי ךיז
 ,קנערפ ָאעל --- ןברקילובלב ןשידיי ןקידלוש

 סרעכַאמקוָאלק יד ייב טלמוטעג ךיז ןעמ טָאה אפוג קרָאיזוינ ןיא
 קימעלָאּפ רעקיציה רעד וצ טריפעג טָאה סָאװ ,"לָאקָאטָארּפ , ןרעביא
 טציטשעג ,טפַאשרעריפןָאינוי רעד ןוא ןשטיוורוה קיזייא קחצי ןשיװצ
 ןטעדנירגעג יינ םעד םורַא טרעדורעג ךיז טָאה סע ."סטרעװרָאפ , ןופ
 טָאה סערגנָאק ןשידיי ןטשרע ןרַאפ גנוגעווַאב יד .דנַאברַאפ-רעדיינש
 ,רעטימעג ןדנוצעג

 רךָאנ .ןעגנוטייצ עשידיי יד רַאפ טייצ-עפש ַא ןעוועג זיא סע ,ץרוק
 ךיז ןגָאלשוצ טנעקעג טינ דירַאי ןקיזָאד םעד ןיא ןיוש טָאה רעלימ יאול
 .דמעמ ַא וצ

 טליפעגסיוא טַאלב ןייז ןופ ןטייז עקידייל יד רע טָאה גנַאל ןכָאװ
 ןוא "!ןסקַאװ רימ יו ,טשטַאװ; :ןסנָאנַא הנבל-שודיק ענױזַא טימ
 "רערהיפ רעד; ךיז טָאה ,1916 ,טסוגיױא ןיא *1 ץַאלּפ ןעזיד טשטַאװ,
 ,טלעטשענּפָא גנולצולּפ

 ,לרוג ןקידלזממילש םעד ןבעגעגרעטנוא טינ רעבָא ךיז טָאה רעלימ
 ןביײהעגנָא רע טָאה 1917 ןופ גנילירפ ןיא .ןזָאלעגּפָא טינ םיא טָאה סָאװ
 ןכָאװ 55 ,רעיונעג ,רָאי ַא יו רעמ .?טַאלבנכָאװ סרעלימ/, ןבעגוצסױרַא
 "ליוװעניא ןייא ןופ ףליה רעד טימ ,טַאלבנכָאװ ןייז ןזָאלעגסױרַא רע טָאה
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 ַא ןופ עציטש רעד טימ ןוא ,יציוװָאקרעב דַארנָאק ,רעטעברַאטימ ןטסקינ
 ,טַארַאּפַא עדנאגאּפָארּפ-המחלמ רענַאקירעמַא ןופ עידיסבוס רעניילק
 ,ןגָארקעג ימ סיורג טימ טָאה רע סָאװ

 -קַאדער ןטזָאלרָאװרַאפ ןייז ןיא ןגָארקעגנײרַא רָאנ טָאה רע ןעמעוו
 ןטימ תונכש ןיא ,טירטס לַאנַאק ייב ,ירעוַאב רעד ףיוא לרעמיצ-עיצ
 ָאטידעג ענייז טינ ןיוש ןענעיילרָאפ רע טגעלפ ,"לַאנרושז"גרָאמ,
 ,טייקרעכיז רעטסלופ רעד טימ ,"ןציטָאנ עלענַאיצקַאדער, רָאנ ,"סלעיר
 ןייז זַא ,טסואוועג טָאה רע םגה ,"עקירעמַא ןעמערוטשפיוא, ןלעוו יז זַא
 ןייז ןופ עיצַאלוקריצ יד זיִא סע קיטשינ יװ ,ךיוא טסייוו רעסעומשטימ
 | : ,טַאלבנכָאוװ

 ןַא ןופ טסייג ַא יו ,רעלימ יאול ךיז טָאה םעד ךָאנ רָאי 7 וצ בורק
 טָאה ןרָאי רע20 יד ןיא .קרָאיײוינ רעבכיא טײרדעגמורַא ,טלעוו רעדנַא
 זיוה עבורח-בלַאה סָאד ןגָארקעגקירוצ ,עיצַאניבמָאק ַא סעּפע ךרוד ,רע
 ןצלָאמשרַאפ טַאהעג 1918 ןיא ךָאנ ךיז טָאה סָאװ ,"טייהראוו, רעד ןופ
 עטלַא יד טימ ןינב רעטלַא רעד ."גָאט רעד, גנוטייצ רעיינ רעד טימ
 ייווצ ךיז רע טָאה ,ןרעװַאשז ןבילבעג ןענייז סענישַאמ-קורד ןוא -ץעז
 -עגנייא טרָאפ םיא ךיז טָאה סע זיב ,ןילַא רענייא ןטרָאד טערָאּפעג רָאז
 .גנוטייצ רעיינ ַא רַאפ ןעלטימ לסיב סָאד ןּפעלשוצפיונוצ ןבעג

 ,סערדַא-"טייהראוו ,, ןטלַא ןייז ןופ רע טָאה ,1925 ,ץרעמ ןט14 םעד
 "יא עקיטַאמרָאפ-בלַאה ַא ןבעגוצסױרַא ןבױהעגנָא ,ייוודָארב-טסיא 2
 -סיוא ,קנַארק ,טלַא ."טייהראוו עיינ איד, --- גנוטייצ-גָאט עטרירטסול
 ןפורעגסױרַא ןרעלימ ייב םזילַאנרושז םוצ הוואת יד טָאה ,טרעטַאמעג
 -ער סלַא טעברַאעג רע טָאה רעדיוו .עיגרענע עזעוורענ עטכירעגמוא ןַא
 -נוזעג זיא טינ רעסָאװ ַא יו ,טעּפמיא רעמ טימ רעטלַאװרַאפ-רָאטקַאד
 - ,ןַאמרעגנוי רעטי

 -ער ןייז ןיא ןגירקוצניײרַא ןבעגעגנייא םיא ךיז טָאה לָאמ סָאד ךיוא
 ,ןיקמורפ .א יו ,טיילסגנוטייצ עלופטנַאלַאט ענערַאפרעד ענױזַא עיצקַאד
 עכעלטע ןוא לקניפ ןעב ,(יודנאל .ל) רענילָאװ .א ,ילערזיי-רַאמשטירק .א
 ןטסלעװלָאװ ןפיוא ,ןעלטימ עמירָא טימ רָאנ .ןטסילַאנרושז ערעדנַא
 "ליב ןייק ךיז טזָאל סענישַאמ-קורד עטרעװַאשזרַאפ עטלַא ףיוא ,ריּפַאּפ
 םינּפ ןקילעזמירָא-וצ ַא טַאהעג טָאה טַאלב סָאד .ןכַאמ טינ גנוטייצ-רעד
 עשידיי עטצוּפעגסױא-רעכייר ערעדנַא יד ןופ רענעייל ןעיצּפָא ןענעק וצ
 -נַאװניײא ןגעק תוריזג יד ןיוש ןבָאה רענעייל עיינ ןייק ןוא .ןעגנוטייצ
 .ןזָאלעגנײרַא טינ עקירעמַא ןיא גנורעד

 "ראוו עיינ איד, ךיז טָאה רעמוז ןרעווש ַא ןופ םישדח טכַא יו רעמ
 -ָאנ ןט19 םעד ,גנוטייצ יד ןלעטשוצּפָא ףיוא וליפֲא .טרעטַאמעג "טייה
 'וצ ןענייז סָאװ ,םיפתוש-טלעג עיינ ןגירקוצ טזומעג רע טָאה ,רעבמעוו
 .טַאלב סָאד ןרידיווקיל וצ רָאנ ןענַאטשעג

 וליפַא טָאה רע זַא ,ןעועג ףוס םייב רעלימ זיא טרעטיברַאפ ױזַא
 סרָאטַאדיװקיל ענייז ןופ ןגירקוצסױרַא רעטעברַאטימ ענייז טרעטשעג:
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 יד .,ןכָאװ עכעלטע רַאפ טמוקעג ייז טָאה סָאװ ,ןיול לסיב עטצעל סָאד

 טָאה רע .טכירעג ןיא ןּפעלש םיפתוש ענייז טזומעג ןבָאה רעטעברַאטימ

 רעד ןעמעוו ,רעביירש יד ןגעק קידנטערטפיוא טכַאמעג שירַאנ ךָאנ ךיז

 ,טנָאמעג ןבָאה ייז סָאװ ,סעמוס יד טנקסּפעגוצ ףוסל טָאה רעטכיר

 -ימ יאול ןעמירָא םעד ףיוא ןזָאלעגּפָארַא ךיז ןבָאה תורצ-בויא עלַא

 "נוי רעלופטנַאלַאט ַא ,ןוז רעקיצנייא ןייז .ןבעל ןייז ןופ ףוס םוצ רעל

 .דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב גנולפייווצרַאפ ןופ לַאפנָא ןַא ןיא טָאה ,ןַאמרעג

 ןזָאלעגרעביא םיא טָאה ןוא ןברָאטשעג זיא ,רעלימ ַאנעלעה ,בייוו ןייז

 .טלעוו רעד ףיוא ןעמַאזנייא ןַא

 "טסבלעז טימ ץלַא ךָאנ טָאה רע יו םעד ךָאנ םישדח עטלייצעג ןוא

 טָאה ,םזילַאנרושז ןופ *עיפָאזָאליפ ; ענעגייא ןייז טגיילעגסיוא סייקרעכיז

 וצ ףוס ַא טכַאמעג סופ ַא ןריולרַאפ טָאה רע רעכלעוו ןיא עיצַארעּפָא ןַא

 רע ןעוו ,ןרָאי עלעטימ ענייז ןיא טילבעג קידנגָאזוצ טָאה סָאװ ,ןבעל ַא

 "ערּפ רעשידיי רעקידנעמוקפיוא רעד ןופ טנורגרעדָאפ ןיא ןענַאטשעג זיא

 .רעירפ רָאי 23 טימ -- עקירעמַא ןיא עס
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 ,זיא עקירעמַא ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד רַאפ
 ןגיױאווַאב ןבָאה סָאװ ,ןוויטָאמ יד ןייגרעד וצ קיטכיוו רעייז ,ךיא ןכער
 רע זיא ןרעױדַאב םוצ .רעלעפ ןלַאטַאפ םענעי ןײגַאב וצ ןרעלימ יאול
 ןוא ןעגנומענרעטנוא עזעיציבמַא ענייז טימ ןעמונרַאפ וצ ןעוועג ןיײלַא
 "ייז וצ ןייג רימ ןזומ .ןרַאומעמ ןביירש טימ ךיז ןעמענרַאפ וצ רענעלּפ
 רעקיזָאד רעד ףיוא רעפטנע זיא סע רעסָאװ ןגירק וצ רעלטייצטימ ענ

 | .עגַארפ
 ךיא סָאװ ,"ןבעל ןיימ ןופ רעטעלב ,, ךוב ןטרעפ ןיא ,ןַאהַאק .בַא

 וצ דלימ ןייז וצ ךיז טימ ,טיוט סרעלימ ךָאנ רָאי ַא ,1928 ןיא ןענישרעד
 סרעלימ ןיײרַא גָאט ןיא רע טביולרַאפ .טנערוקנַאק םענעברָאטשרַאפ ןייז
 ,טנעמַארעּפמעט ןקידרעקַאלּפ ,רעטקַארַאכ ןקרַאטש ,טנַאלַאט ,טּפַאשגולק
 "תונברק ןייז ,טייקכעלנעזרעּפ עשיטענגַאמ וליפַא ,עשיטַאּפמיס ןייז
 -ימ רעטנוא רע טכיירטש ןגעווטסעדנופ .טּפַאשרבח בילוצ טייקטיירג
 יד ןעווערטיכרעביא ןעק רע זַא ,טייקרעכיז ןייז ןוא ,טייקרעטיב סרעל
 יֵל סיוא ,ןעווערטיכרעביא ןיילַא ךיז זיולב רע טגעלפ ףוסל ןעוו ,טלעוו
 .קיטש-דמש ַא ןָאטּפָא ןופ טסנוק רעד וצ עב

 'ךיוא טמיטש יז .גנירג יא ,םעװקַאב יא זיא גנורעלקרעד עקיזָאד יד
 -לע רעד ףיוא טלקיװטנַא ןַאהַאק .בַא סָאװ ,עירָאעט רעװַאקישט ַא טימ
 טנרעלעג טסכעה ןייז לָאמטּפָא ןעק שטנעמ ַא; :ןסעומש ליפ ןיא רעט
 םצע ןיא םגה ,םכח:-טלעוו ןוא דדנַאל רעטנעקרענָא ןַא וליפַא ,טיישעג ןוא
 : "! טָאידיא ַא --- רָאג רע זיא

 'ןיא דימלת ַא סנַאהַאק ,.בַא ,ןַאלּפַאק .ד טיצ עיניל רעבלעז רעד ןיא
 -רַא ןייז ,"סטרעװרָאפ; ןופ רעטעברַאטימ רעקירָאיײגנַאל ַא ,םזילָאנרושז
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 75 יד וצ ךוב-ייליבוי ןיא ןרעלימ ןגעוו ןוא "טייהראוו איד; ןגעוו לקיט
 ץרּפ .ל .י ןופ ןבעגעגסױרַא ,עקירעמַא ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ רָאי
 ּפַאק .ד .טיוט סרעלימ ךָאנ רָאי 18 עצנַאג ,1945 ,ץרעמ ןיא ,ןייארַאפ
 ,רענטעמַאה לסיבַא --- ןוא רעטקעריד ,רעצריק זיא גנורעלקרעד סנַאל
 ַא ןייז טלָאװרַאפ ןרעלימ ךיז טָאה; :ץַאז ןברַאה ןייא ןיא ּפָא טגָאז רע
 םעד זש ןוא ןביירש ןביױהעגנָא טָאה רע ןוא ,ןעמעלַא ןופ רעגילק ,םכח
 ."םזירַאצ ןשיסור ןטימ סיַאלע יד ןופ דנוב

 םעד שיגעלע ךָאנ םיא ןגָאז סרעלימ םידיסח ,ענעטלעז ,עטלייצעג
 זַא ,ןעזעג וויטיאוטניא 1914 טסוגיױא בײהנָא ןיא ןיוש טָאה רע זַא ,חבש
 רעד ףיוא גירק ןיא ןײרַא עקירעמַא טעוו רעטעּפש רָאי ןבלַאהטירד טימ
 ןגיה םעד ןטיהרַאפ טלָאװעג סנטײצַאב רע טָאה .עטריאילַא יד ןופ טייז
 -ַאטנעירָא רעשטיידיָארּפ רעכעלדעש ַא ןופ בושי ןשידיי-שיטנַארגימיא
  .ציצ

 ,טײקשירַאנ רעטַאװערטיכ סרעלימ ןגעוו תורבס עדייב יד'טָא ןגעק
 ןשיאיבנ ןייז ןגעוו רעדָא ; רשיה-לכש ןטנוזעג ןייז טינ טצעשרעד סָאװ
 "שיטקַארּפ וצ ןעוועג זיא רע לייוו ,טגָאמרַאפ טינ טָאה רע סָאװ ,שוח
 ךיא לעטש---סעיצַאלוקעּפס עשיאיבנ ףיוא םיקסע ענייז ןעיוב וצ רעטכינ
 -ָאטקַאֿפ עטנַאקַאב ףיוא הרבס ןיימ ץיטש ךיא .הרעשה רעדנַא ןַא סױרַא
 ןטשרע ןופ ךורבסיוא םייב ךיילג טלעוויץנַאניפ רעגיה רעד ןיא ןער
 סרעלימ טימ זיולב טינ טפַאשטנַאקַאב רעיונעג ַא ףיוא ןוא ,גירק-טלעוו
 יָאװ !קיטקַארּפ רעכעלגעטיגָאט ןייז טימ רָאנ ,םזילַאנרושז חוכמ עירָאעט
 ןופ ,ןעגנוטייצ ענייז עלַא ןיא עגייז הרוש רעדעי טנעיילעג בָאה ךיא םיר
 רעד ףיוא ?סלעירָאטידע, ענייז קידנענעכערנײרַא ,ןָא 1905 רעבמעווָאנ
 ,1927 ןיא ,"גָאט , ןופ טייז רעטצעל

 ןוא ןטסילַאירטסודניא רענַאקירעמַא עלַא זַא ,טנַאקַאב ליואוו זיא סע
 ןיא ךורבסיוא-המחלמ ןופ טנעמָאמ ןטשרע םעד ןופ ןבָאה רעלדנעה-טלעוו
 ,דנַאלגנע זיולב סָאװ רַאפרעד ןטכַאמ עטריאילַא יד טימ ןטלַאהעג 4
 ןוא ןעגנולעטשַאב-סגירק ןכַאמ טנעקעג ָאד ןבָאה דנַאלסור ןוא ךיירקנַארפ
 טריקָאלב טָאה טָאלּפ רעשילגנע רעד ,ןפיוקנייא ערעדנַא ערעייז עלַא
 טנעקעג טָאה דצ רעטריאילַא רעד רָאנ זַא ,ךעלטנירג ױזַא דנַאלשטיײד
 .עּפָארײא ןוא עקירעמַא ןשיוצ טרָאּפסנַארט םעד ןריפנָא

 -ַאקירעמַא ןצונסיוא טוואורּפעג רעטעּפש ןבָאה ןטנעגַא עשטייד ןעוו
 "גנע ךיז טָאה ,עדַאקָאלב יד ןכערב וצ ןפיש עלַארטײנ ערעדנַא ןוא רענ
 -ליוו טנעדיזערּפ .טעינָאמערעצ סָאװ ּפַאנק ןפיש עקיזָאד יד טימ דנַאל
 גנינוָאד וצ סעטָאניטסעטָארּפ ןביירש וצ ןרָאװעג דימ טושּפ זיא ןָאס
 -עמַא רעד רעטנוא ןפיש עלַארטיײנ רַאפ טייהיירפ-םי ןענָאמ ןוא טירטס
 .ןָאפ רענַאקיר

 -נָא ,ןריקנַאב-טלעוו עגיה יד זַא ,טינ דוס ןייק םענייק רַאפ זיא ךיוא
 -קנַארפ ןוא דנַאלגנע טנידעג יירט ןבָאה ,קנַאבןַאגרָאמ רעד ןופ טריפעג
 זירַאּפ ןוא ןָאדנָאל ןופ סעזרעב יד טימ ןעגנודניברַאפ ערעייז .ךייר
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 רעשיסור רעשירַאצ רעד ןופ טסניד ןיא טלעטשעג ךיוא ןיוש ייז ןבָאה
 ,טירטס-לָאװ ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז סע תואוולה סנעמעוו ,עירעּפמיא
 ןופ ןוא עּפָארײא ןופ סעזרעב-טּפיוה ייווצ עקיזָאד יד טימ םענייאניא
 ,טלעוו רעצנַאג רעד

 םעד ןופ טסואוועג טוג רעלימ טָאה ,טסילַאנרושז רעטיישעג ַא יו
 .עקירעמַא ןיא ןטכַאמסיורג יירד עלַא ןופ טַארַאּפַא-עדנאגאּפָארּפ ןפייר
 דנַאלגנע זַא ,טסואוועג ןבָאה רעלימ יו ןשטנעמ עטרימרָאפניא רעקיצייוו
 "יורג זַא :ןעגנוטייצ עטסכיירסולפנייא עגיה יד טקעריד טרילָארטנָאק
 םוירעטסינימ-סדנַאלסיױא ןשיזיוצנַארפ ןופ דנָאפ-עסערּפ ןופ סעמוס עס
 זַא ;עסערּפ עכעלטניירפ ַא ןפַאש וצ ףיוא עקירעמַא ןיא טצונרַאפ ןרעוו
 רעד .עסערּפ רעגיה רעד ןיא טקריװעג ןבָאה סלבור עשירַאצ יד ךיוא
 "עריואוושעג ַא ןעוועג ןפָא זיא *דלָארעה קרָאיײוינ; רעקיטכעמ טלָאמעד
 ןייק טרעדָאפעג טינ ךיז טָאה .עירעּפמיא רעשיסור רעד ןופ גנוטייצ ענ
 ןופ ךורבסיוא בייהנָא םייב ךיילג ןייטשרַאפ וצ עיציאוטניא עשיאיבנ
 ןוא ןריקנַאב עגיה יד טימ םענייאניא ,ןטכַאמ עטריאילַא יד זַא ,גירק
 רעד ףיוא לגָאה-דלָאג ןרעסערג ַא ךָאנ ןזָאלּפָארַא ןלעוו ןטסילַאירטסודניא
 ןלעוו רעטעלב עקיכַארּפש-דמערפ ,עקיטייז וליפַא זַא ןוא ,עסערּפ רעגיה

 ,לדנייב ַא ןקעלּפָא ןענעק ןופרעד
 טרידוטש םַאזקרעמפיוא ןבָאה סָאװ ,רענעייל-סגנוטייצ ענערַאפרעד

 ןצונוצסיוא עבט סרעלימ ןקרעמַאב טזומעג ןבָאה ?טייהראוו ,/ סרעלימ
 רַאפ גנַאל ,גנוטייצ ןייז רַאפ ןוא ךיז רַאפ גנוניישרעד עכעלטנפע עדעי |

 עדעי .עיצקעל-יודיו עטנָאמרעד-ןביוא ןייז ןטלַאהעג טָאה רע יו םעד
 -עיצַאזנעס עכעלטפַאשלעזעג ענייז עלַא יו ,סלעירָאטידע ענייז ןופ הרוש
 -ימ ןעוו זַא ,ןזיוועג ךעלרעּפנײשַאב ןבָאה ,קינָארכ רעד ןיִא ןליּפשפיוא
 ,העידי עשיטילָאּפ עטסלַאנַאב יד ןבעגוצרעביא לָאמַא סיוא טמוק ןרעל -
 רימ טעו רעווע :עגַארפ יד ןַאטנעמָאמ טקניטסניא ןייז םיא טלעטש
 טינ ןצונ ןייק גנודלעמ ַאזַא ןופ ןעק רע ביוא ןוא "1 ןלָאצַאב רַאפרעד
 .ןרירָאנגיא יז רע טעוװ ,ןגירקסױורַא

 ןעוועג רע זיא ,1917 ןיא ,דרוי רעלַאטָאט ַא ןעוועג ןיוש זיא רע ןעוו
 קַאבסױרַא טָאה סָאװ רָאטקַאדער רעקיכַארּפש-דמערפ רעקיצנייא רעד
 ןייז רַאפ עידיסבוס ַא םוירעטסינימ-עדנאגאּפָארּפ רענַאקירעמַא ןופ ןעמ
 ָארויב-רעטעברַא רעד ןיא רעטלעטשעגנָא ןַא יו .טַאלבנכָאװ ןקיטשינ
 זיב 1917 טסוגיוא ןופ ,טַארַאּפַא-עדנאגאּפָארּפ-המחלמ רענַאקירעמַא ןופ
 זיא סע .טנַאקַאב טקַאפ רעקיזָאד רעד רימ זיא ,1918 רעבמעצעד ףוס
 טַארַאּפַאעדנאגאּפָארּפ ןשינָאסליװ םעד ייב זַא ,טסואווַאב ךיוא ריִמ
 רעייז ןָאט רַאפ ןגירקסױרַא ןשָארג ַא טנעקעג טינ רעבעגסױרַא עגיה ןבָאה
 סעידיסבוס ףיוא םינלעב םגה ,טייצ-גירק ןיא דנַאל םוצ בוח ןשיטָאירטַאּפ
 | .טלעפעג טינ אמתסמ ןבָאה

 ןגירקוצסױרַא ןזיוװַאב רע טָאה "טייהראוו רעיינ, ןייז רַאפ וליפַא
 -ָאּפרָאק "טיזנַארט ןטעהנַאמ-ןילקורב, רעד ןופ רעלָאד טנזיוט עכעלטע
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 "עגסױרַא-גנוטייצ עשידיי ערעדנַא .,ןציטָאנ עטריריּפסניא רַאפ ,עיצַאר

 סינַאּפמָאק רענעִי טלָאמעד ןצונוצסיוא ןלַאפעגנייא טינ רָאג זיא רעב

 רעד טימ םיקסע עריא רַאפ *עסערּפ עקיטסניג; ַא ןבָאה וצ ןסערעטניא

 .עיצַארטסינימדַא-טָאטש

 ךיז ךיא ןיב ,ןעגנוטכַאבָאַאב עטנכײצרַאפיןביױוא יד ןופ ךמס ןפיוא

 געט יד ןיא ,גירק ןגעוו סלעירָאטידע-"טייהראוו , ענייז טימ זַא ,רעשמ

 געוװ ַא ךיז רַאפ ןענעפע וצ ןעוועג ןסיוא רעלימ זיא ,1914 ,טסוגיוא ןופ

 .עקירעמַא ןיא רעטלעג-עדנאגאּפָארּפ עטריאילַאדָארּפ יד ןופ לָאװק םוצ

 ענייז וליפַא טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד רע זיא ןלַאפעגנײרַא סואימ

 טינ סיוארָאפניא יז טָאה רע ןוא ,טיורטעג טינ םיפתוש-סטפעשעג

 ,םעד תמחמ ןלַאפעגנײרַא רע זיא רעסואימ ךָאנ .ןָאק ןיא ןעמונעגניײרַא

 ןגעװַאב וצ טפַאשרעטסיימ ןייז ףיוא טיובעג ליפוצ ןיוש טָאה רע סָאװ

 -לאטנעמַאדנופ יד ןגעוו וליפַא ןטכַארט ןוא ןליפ ןלָאז ייז רענעייל ענייז

 ! ןסייה ייז טעוו רע יוו ,ןעגנוריסַאּפ-טלעוו עטס

 יגָאט, ןופ בײהנָא רעד 0

 -עג רעשמ ןיוש ךיז ןעמ טָאה גירק-טלעוו ןטשרע ןרַאפ רָאי רָאּפ ַא
 קרָאירינ זַא ,עקירעמַא ןיא ןזיירק עשידיי עטרימרָאפניא-טוג ןיא ןעוו
 קיטסיטַאטס עיונעג ןייק .ןדיי ןָאילימ ייווצ וצ בורק טגָאמרַאפ ןיילַא
 -ָארּפ .ָאטינ םויה-דע ךָאנ זיא סע יו ,ןעוועג טינ טלָאמעד זיא םעד ןגעוו
 קרַאטש ןבָאה סָאװ ,ןזיירק ?עשמידוהַאי,, יד ןופ סרעוטדללכ עלענָאיסעפ
 "תועשר, רעשיטימעסיטנַא ןוא "ערה-ןיע, רעשיאיוג רַאפ טַאהעג ארומ
 -עמַא רעד ןופ החגשה רעד רעטנוא ,רעכיב-רָאי עלעיציּפָא יד ןיא ןבָאה
 ןבָאה סָאװ ,תורעשה ענעגייא טימ טרילוּפינַאמ ,עטימָאק שיאושזד ןַאקיר
 ןשידיי רעקרָאירינ ןופ רעמ ןוא ןָאילימ ןבלַאה ַא ןעגנידּפָארַא טוואורּפעג
 קרָאיײוינ ןיוש טָאה עקירעמַא רעביא טניירפ-ןדיי עּפַאנק יד ייב .בושי
 ."קרָאי ושזד; ןעמָאנוצ םעד ןגָארקעג רעבָא

 טיירפרעד דָארג ךיז ןעמ טָאה ןזיירק עשידיי עקיניזטסואווַאב ןיא
 ןטסיצילבוּפ לָאצ ַא .תוילג"ץוביק רענַאקירעמַא ןופ סקואוו ןקיזיר ןטימ
 ךָאנ ןיא ןוא קרָאי-ינ ןיא עיצַארטנעצנָאק עשידיי יד טסירגַאב ןבָאה
 -ושי עקיזָאד יד ןיא ןעזעג ןבָאה ייז .דנַאל ןיא טעטש עסיורג ץוט ַא
 -ירק יז ןבָאה רַאפרעד ,עקירעמַא ןיא ןדיי יד רַאפ ץוש ןטסעב םעד םיב
 טלעג טימ ןפרָאװעג ןבָאה סָאװ ,"ןּפָארטנַאליפ , עשמידוהַאי יד טריקיט
 -עצ ַאזַא .דנַאל ןרעביא סעּפורג עניילק ןיא ןדיי ןטײרּפשרַאפ וצ ףיוא
 גנוביוטשעצ ַא תמחמ ,טפמעקַאב ייז ןבָאה תוחוכ עשידיי ןופ גנולקערב
 ,דנַאל םעד ןיא ,שיטילָאּפ ןכַאמ רעכַאװש ליפ םיא טעװ בושי ןשידיי ןופ
 .עלָאר עסיורג ַא ןליּפש ןקָאלב-רעבעג-םיטש ואוו

 -עגנָא קירוצ רָאי קיצרעפ ַא טימ ךָאנ ןבָאה ןטסילַאנָאיצַאנ עשידיי
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 קלָאפ ןשידיי ןרַאפ טפנוקוצ רעסיורג ַא ףיוא ןעגנונעפָאה ןעמערַאװ ןביוה

 ,ןקידנסקַאװ ַא ןופ ףליה יד ןבָאה טעװ סָאװ ,טלעוו רעצנַאג רעד רעביא

 "סיירפ ןוא רעטסכייר רעד ןיא ,גייווצ ןטסטנוזעג שימָאנָאקע ןוא שיזיפ

 ןופ סולפ רעכעלרעהפיואמוא רעד .טלעוו רעיינ רעד ןיא הנידמ רעט

 טקישעגרעבירַא ןבָאה ןטנַארגימיא סָאװ ,סרעלָאד ןענָאילימ רעטרעדנוה

 ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש עמירָא יד ןיא טניירפ ןוא םיבורק ערעייז וצ

 תואצוה-עזייר ףיוא ןוא תוסנרּפ ערעייז ןרַאּפשוצרעטנוא ףיוא עּפָאריײא

 רעשידיי רעד יוװ ךיג ױזַא .ביײהנָא ןַא ןעוועג רָאנ זיא עקירעמַא ןייק

 "יא ןעוועג ןטסימיטּפָא ןענעז ,ןעלצרָאװ ערעפיט ןגָאלש ָאד טעװ בושי

 רָאנ ,ןציטש עלעירעטַאמ ןלעטשוצ זיולב טינ עקירעמַא טעוװ ,טגייצרעב

 רַאפ קיטסייג ןוא שילַארָאמ םיבושי עטלַא יד ןלָאצקירוצ ךיוא טעוװ יז

 סרעטנעצ עשידיישיאיײּפָארײא יד עכלעוו טימ ,תורצואירוטלוק עלַא

 .עקירעמַא רעטייוו רעד ןיא רערעדנַאװרעביא יד טזײּפשעג ןבָאה

 ןיא ךיז ןבָאה ץנערעפנָאק רעציווָאנרעשט רעד ךָאנ רָאי יירד ַא

 "עה רעלערוטלוק רעד ןגעק הדירמ ןופ ןעמיטש ןרעה ןביוהעגנָא עקירעמַא

 סעטַאט עטסקיטכיוװ יד ןופ רענייא .סעדָא ,ענליוו ,עשרַאוװו ןופ עינָאמעג

 ןשיטסישידיי ןופ רעבעגנָאט רעשיפָאזָאליפ רעד ,םזישידיי םענרעדָאמ ןופ

 ַא רַאפ ןרָאװעג טכַארטַאב ןיוש זיא ,יקסווָאלטישז םייח .רד ,סנַאסענער

 רעשיטסישידיי רעצנַאג רעד ןיא ,עבושח ענױזַא וצ .בשות רעקרָאירינ

 "נעזָאר סירָאמ ,יקסניּפ דוד יװ ,םילודגירוטַארעטיל עטנעקרענָא-טלעוװ

 "וקעגוצ ןענייז ,םיבשות ערעדנַא ןוא יקסוועשטניוו סירָאמ ,שָאוהי ,דלעפ

 ןבָאה גרעבמָאנ .ד .ה ןוא םכילע-םולש .שַא םולש ןוא ןעזייר םהרבא ןעמ

 סע .םייה רעטלַא רעד וצ יו ,קרָאיײוינ וצ רעטנעענ ןטלַאהעג ךיוא ךיז

 .יד ןופ ןבייהנָא ןוא *רוטָארעטיל , רעכיבלמַאז יד ןזיװַאב ָאד ךיז ןבָאה

 "וצ-ליפ רעד ןריּפורג ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע עכלעוו םורַא ,*ןטפירש;,

 זַא ,הנעט יד טקיטכערַאב טָאה ץלַא סָאד ."עגנוי; רוד רעיינ רעקידנגָאז

 ."טסעק ענעגייא ףיוא , לערוטלוק ּפָארַא טייג םוטנדיי רענַאקירעמַא סָאד

 רעקרָאייוינ ןרַאפ תובישח עכיילג ןופ סרענָאמ עקידרעפָאה עלַא רָאנ
 טליפעג ךיז ןבָאה ,ענליוו ןוא עשרַאװ רַאפ יו ,רעטנעצירוטלוק ןשידיי
 -רַאפ וצ ןעמוקעגסיוא ייז זיא סע ןעוו ,תועיבת ערעייז טימ ערעכיזמוא
 טימ ,עסערּפ עשידיי רענַאקירעמַא ערעכייר ליפ ןוא ערעטלע יד ןכיילג
 .ענליו ןוא עשרַאװ ןופ עסערּפ רעשידיי רערעכַאװש ןוא רעגנוי רעד

 -עלב עשידיי-שיאיײיּפָאריײא עקיטייז-סקעז ןוא -ריפ ענעדיײשַאב יד ףיוא |
 קיטנעק ןעוועג דימת זיא ,רוזנעצ ןופ עּפַאל רערעווש רעד רעטנוא ,רעט
 תעב ,רוטלוק עכעלטלעוו ןרעדָאמ ,עיצידַארט עשידיי ,טייקיטכיצ ;טסנרע
 קידהּפצוח ןגָארטעג טייוו ןליימ ףיוא ךיז טָאה *דלַאװ רעטעלב; ןגיה ןופ
 -כַארַאפ עשירעגנויליואוו-בלַאה ,עשינלטב-בלַאה ,עיצַאזנעס ערַאגלואוו
 עשידיי עטסעב יד ןופ קרעװ יד זַא ,סָאמ ַאזַא ןיא רענעייל ןרַאפ גנוט
 ,ןטסיצילבוּפ עטנכייצעגסיוא ןופ ןטעברַא עשיטסיצילבוּפ יד ןוא רעביירש
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 לטב יוװ ןענייז ,טקורדעג ןבָאה ןעגנוטייצ עשידיי רענַאקירעמַא יד סָאװ

 .דנוש ןּפמעט ןיא ןרָאװעג םישישב

 "יירש עשידיי יד ואוו ןעייפַאק יד ןיא סָאװ ,טינ רעדנואוו ןייק זיא

 "יל ןוא תוטַארעטיל ןגעוו ךיז ןרעּפמַא ןוא ןעמוקפיונוצ ךיז ןגעלפ רעב

 עקיליצמוא זילב טינ ןרָאװעג ןריובעג ןענייז ןעגנוטכיר עשירַארעט

 טפָא ךיז טגעלפ'מ רָאנ ,רעכיבלמַאז ןוא ןלַאנרושז עיינ רַאפ ןטקעיארּפ

 "בוּפ רענעי רעדָא רעד סָאװ ,ןעגנוטייצ עשידיי עסיורג עיינ ןגעוו ןדוס

 "גַאקַאב ןופ ףליה רעד טימ ,ןבעגסױרַא רעכיז ןגרָאמ-טנייה טעוװ טסיציל

 למוס ןוא ךיור ןופ טגעלפ טפָא .ןטַאנעצעמ עלופסינמייהעג רעדָא עט

 וצ ןטלַאהעגסיױא טָאה סָאװ ,לכעלַאנרושז ַא סעּפע ןעמוקסיורַא ןסעומש

 ןגָארטעגײב רעמ טָאה סָאװ ,לכיבלמַאז ַא ;ןרעמונ עכעלטע רעדָא ןייא

 "ידיי רעד ןופ סקואוו םוצ יװ ,ןטַארעטיל ןשיווצ תוליכר ןופ וויכרַא םוצ

 דייר ןופ רעטייוו זיא ןעגנוטייצ עיינ ןינע רעד רעבָא ; רוטַארעטיל רעש

 .קעװַא טינ ךיור ןוא

 -גיילק לסיב סָאד :עטושּפ רָאג זיב ַא ןעוועג זיא ןופרעד הביס יד

 סעקפורג ךָאנ ןבָאה ,לכיב ַא רעדָא ,לכעלַאנרושז-רושָארב ַא ףיוא טלעג

 ףיוא ,ןפַאש וצ ןזיװַאב זיא סע יוװ ןרָאי ?ענירג , יד ןיא וליפַא רעביירש

 .סרעלָאד רעטנזיוט רעקילדנעצ ןבָאה טפרַאדעג ןיוש ןעמ טָאה גנוטייצ ַא

 ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה ןעלטימ עקידנטיידַאב טימ םירחוס עשיטנַארגימיא

 רעשידיי ַא רַאפ ןטַאנעצעמ עכעלגעמרַאפ ןוא .םיקסע ערערעכיז סימ

 "יירש עסיוועג ןופ עיזַאטנַאפ רעד ןיא זיולב טריטסיזקע ןבָאה גנוטייצ

 | .רעב

 -ייצ-גָאט עשידיי עיינ ַא ןלעטשפיוא ןופ ןינע רעד טָאה 1912 ףוס

 רעשידיי רעד טימ ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עּפורג ַא טריסערעטניארַאפ גנוס

 רעבָא טָאה עּפורג עקיזָאד יד .טַאהעג טינ תוכייש עטקעריד ןייק עסערּפ

 עלעיצעּפס ריא טַאהעג טָאה ןוא ןשטנעמ-טלעג וצ סירטוצ ַא טַאהעג

 טָאה 1914 ןופ גנילירפ ןיא .סעיציבמַא ןוא ןסערעטניא עשירעוט-ללכ

 ךיז טָאה ינַאבלָא ןיא זַא ,גנודלעמ ַא ןזיוװַאב ?סמייט קרָאייוינ; ןיא ךיז

 עשידיי עיינ ַא קרָאי-וינ ןיא ןדנירג וצ טפַאשלעזעג ַא טרירָאּפרָאקניא

 רעניילק רעד ןיא ןעמענ עטסטנַאקַאב יד ."גָאט/ ןעמָאנ ןסימ גנוטייצ

 ,5 ,י ,רד ,ןייטשנרעב ןַאמרעה :ןעוועג ןענייז סרָאטַארַאּפרָאקניא עּפורג

 ןיא םשור ַא טכַאמעג ןיוש טָאה העידי יד-טָא .למעז דרַאנרעב ,סענגַאמ
 .ןזיירק-סגגוטייצ עשידיי

 "גרעב שריה יבצ ןופ קינעמילּפ ַא ןעוועג זיא ןייטשנרעב ןַאמרעה
 ןיא ךָאנ ,עקירעמַא ןיא טַאלב-שידיי ןטייווצ ןופ רעדנירג םעד ,ןייטש
 ,סוחי סרעטעפ ןייז קנַאד ַא טינ ןעוועג רעבָא רע זיא טנַאקַאב ,0
 ַא ,טסילַאנרושז רעשילגנע סלַא עיצַאטוּפער רענעגייא ןייז בילוצ רָאנ
 דנַאלסור וצ תוכייש ַא טָאה סָאװ ץלַא רעביא טרעּפסקע סלַא ןטלָאגעג == רע טָאה "סמייט, רעד ןיא .?"סמייט קרָאייוינ; רעד ןופ רעטעברַאטימ
 ןעמונעגסיוא רע טָאה םלוע ןשידיי םייב ,רוטלוק רעשיסור רעד וצ ןוא
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 -ַאב ערעדנַא ליפ טימ ןוא יָאטסלָאט וועיל טימ ןעויוורעטניא ענייז טימ
 ,טכַאמ רעשירַאצ רעד ןופ ןוא רוטַארעטיל רעשיסור רעד ןופ ןטייהטמיר
 יד ייב שטנעמ רענעמונעגנָא רעייז סלַא טנַאקַאב ןעוועג ךיוא זיא רע
 ,"םידוהַאי, רעקרָאי-וינ עכייר ערעדנַא ןוא סגרוברַאװ ,ספיש

 "וא רעמילשורי ןופ טנעדיזערּפ רעקיטציא רעד ,סענגַאמ ,ל .י .רד
 רעשיטסינויצ רעטסרעלוּפָאּפ רעד ןעוועג טלָאמעד זיא ,טעטיסרעווינ
 ןיא רעניבַאר סלַא עלעטש ןייז ןבעגעגפיוא טַאהעג טָאה רע .רָאטַארָא
 שיאושזד ןַאקירעמַא; ןופ רעריפנָא רעד ןרָאװעג זיא ןוא לאונמע לּפמעט
 -נַאג ןייז טימ .קרָאיוינ ןיא הליהק ַא ןלעטשפיוא םייב זיירק-"עטימָאק
 טָאה ,ןומה ןדיײ-שיטנַארגימיא םייב טעטירַאלוּפָאּפ רעכעלנעזרעּפ רעצ
 -ַאגרָאסַאמ עשידיי יד ןעיצוצנײרַא ןבעגעגנייא טינ טרָאפ ןסענגַאמ ךיז
 יילעב ענייז ןופ ןרָאװעג טרינימָאד זיא סָאװ ,הליהק רעד ןיא סעיצַאזינ
 סָאװ ,הליהק ַא ןופ ןטָאש ַא טימ ןקידירפַאב טזומעג ךיז טָאה רע .םיתב
 ָארויב יד .גנואיצרעד רעשידיי רַאפ ָארויב ַא וצ ּפעשטוצ ַא ןעוועג זיא
 ליפ יד רעביא העד עתמא ןייק טינ רעבָא ;טלעג זיולב טַאהעג ךיוא טָאה
 רעד זַא ,ןעמונעגנָא ןעוועג רעבָא זיא םלוע ןשידיי םייב .תורותידומלת
 -ייז ןופ קעז-טלעג יד וצ טירטוצ ןעיירפ ַא טָאה סענגַאמ רעלופטנַאלַאט
 ,םיתב-ילעב ענ

 רעריפ רעד ןעוועג זיא ;רחוס רעקידנעמוקפיוא ןַא ,למעז דרַאנרעב
 "יורג טַאהעג טָאה רע .טײלסדנַאל רענַאיצילַאג ענייז ןופ דנַאברַאפ ןופ
 "רעד ןעמונעגרעביא קרַאטש ךיז טָאה ןוא סעיציבמַא עשירעוט-ללכ עס
 טלָאזעג טָאה למעז ."רעגערטדןפַאװ, סעסענגַאמ .רד זיא רע סָאװ ,טימ
 יד, טימ םיסחוימ "עשמידוהַאי, יד ןשיווצ "גניר-סגנודניברַאפ; ַא ןרעוו
 רעד ןיא החלצה ןייק טַאהעג טינ רעבָא טָאה רע ."ןטסָא ןופ רעדירב
 .עיסימ רעקיזָאד

 ואוו ןענופעגסיוא טָאה םלוע-רעביירש רעשידיי רעד יװ ךיג ױזַא
 ןייז ןּפַאלקּפָא ןביױהעגנָא ןעמ טָאה ,ןענייטשנרעב ןַאמרעה ןעז ןעק'מ
 -עג ןבָאה גנוטייצ זיא סע רעסָאװ טימ ןעגנודניברַאפ ןָא רעביירש .ריט
 רעיינ ןייז ןיא ךיז ןקורד וצ רעדָא ,עלעטש ַא םיא ייב ןגירק וצ טּפָאה
 -ייצ עקידנריטסיזקע ןופ רעטעברַאטימ .ךעלגעמ יו טפָא ױזַא גנוטייצ
 וצ טּפַאכעגנײרַא ךיז ןבָאה ,ללכה-ןמ-םיאצוי עטלייצעג ץוח ַא ,ןעגנוט
 -רַאפ ,ןרָאטקַאדער ןוא רעבעגסױרַא ערעייז ןופ דוסב ,טייהרעליטש םיא
 סָאװ ,סעלעטש ערעסעב םיא ייב ןגירק וצ טּפָאהעג ןבָאה ייז .ךיז טייטש
 ַא ןופ ךשמ ןיא רָאנ .עיסעּפָארּפ רעד ןיא שזיטסערּפ רעייז ןבייה ןלָאז
 ןענייז ,ןזיװַאב ץלַא ךָאנ טינ ךיז טָאה טַאלב עיינ סָאד ןעוו ,םישדח רָאּפ
 טכַאמעג קזוח ןבָאה סָאװ ,םיסרוקיּפַא ענױזַא ןעוועג ןיוש ןעיײּפַאק יד ןיא
 -מורַא ןביוהעגנָא סנטײצַאב ןיוש ךיז ןֿבָאה עכלעוו ,ןגעלָאק ערעייז ןופ
 ,גנוטייצ רעקידנעמוק רעד ןיא ןרַארָאנָאה ןוא םידובכ רעביא ןגירק

 ייב סָאװ ,םעד תמחמ רעווש ױזַא ןינע רעד זיא ןעגנַאגעגוצ ןוא
 -נָא טינ טַאלב ןופ סרָאטַאיציניא יד ןבָאה ,לעטשנָא ןטיירב ןצנַאג רעייז
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 -עג .גנומענרעטנוא ַאזַא רַאפ ןעלטימ עקיטיונ יד ןגָאמרַאפ וצ ןביוהעג
 "עד וליפַא רעלָאד 150,000 ןופ לַאטיּפַאק-סגנודנירג ַא ךיז טָאה טרעדָאפ
 -ייוו ןבעלכרוד ןענעק לָאז סָאװ ,גנוטייצ עשידיי ַא ןביוהוצנָא ףיוא טלָאמ
 ןָא ךיוא ןבייה תוסנכה-שזַאריט יד וצ ןעוו ,רָאי ןטייווצ ןזיב סנטסקינ
 .ףױרַא-גרַאב טייג טַאלב סָאד ביוא ,ןטנַאנַא ןופ תוסנכה ןעמוקוצוצ

 ןופ גָאזוצ ַא טַאהעג ןייטשנרעב ןַאמרעה ןייא זיולב טָאה ָאד ןוא
 רע סָאװ ,הבוט רעסיוועג ַא רַאפ ,החּפשמ-ףיש רעד ןופ רעלָאד 0
 -ָאיצַאזנעס ַא ןקיטשרעד ןפלעה םייב ןָאטעג החּפשמ רעקיזָאד רעד טָאה
 ,עטנַאקַאב ענייז םיפתוש סלַא ןגירק טלָאזעג טָאה רע .לַאדנַאקס ןלענ
 ןגײלנײרַא רַאפ סָאװ ,ןטנַאקירבַאפ-םערישנגער ,רעלושטלַא רעדירב יד
 ןרעוו טלָאזעג יז ןופ רענייא טָאה גנומענרעטנוא רעד ןיא רעלָאדהד 0
 -ייצ ןיא טַאהעג טינ גנונַא ןייק ןבָאה ייז םגה ,רעטלַאװרַאפ-טטפעשעג
 עקַאט םירחוס עשיטנַארגימיא עקיזָאד יד ןבָאה דלַאב ,טפעשעג"סגנוט
 -קירוצ סנטיײצַאב ךיז ןבָאה ייז ןוא ןתמ-אשמ ןצנַאג ןפיוא טַאהעג הטרח
 | .ןגיוצעג

 -ןריקנַאב ןַאמהעל רעד ןופ ןגירק טלָאזעג טָאה סענגַאמ ,5 .י .רד
 -לדתש ןייז .גנוטייצ רעטנַאלּפעג רעד רַאפ רעלָאד 20,000 ךָאנ החּפשמ
 יװ ,למעז דרַאנרעב ,ןלַאפעגכרוד רעבָא זיא רעדירב ןַאמהעל יד ייב תונ
 טימ טקורעג טינ ךיז טָאה ,רחוס רעשיטנַארגימיא רעשיטקַארּפ ַא
 טװאורּפעג טָאה רע .החרט ןייק טעװעילַאשזעג טינ טָאה רע .םינמוזמ
 -ַאב וצ סעיצקַא-סגנודנירג ןפיוק וצ ?םידוהַאיא עכייר עכעלטע ןדיירנייא
 ,שידיי ףיוא גנוטייצ רעטוג ַא טימ ?ןטסָא ןופ רעדירב עמירָא יד, ןגרָאז
 םושב ןבָאה "םידוהַאי, יד ,ןפרָאװעגסױרַא ןעוועג רעבָא זיא ענייז ימ יד
 ,"עטַאמש רעשינָאגרַאשז , ַא ףיוא טלעג ןייק ןבעג טלָאװעג טינ ןפוא

 -שרע יד ןופ רענייא ,שטיוורוה (ירָאגירג) לשריה טָאה יַאמ םורָא
 טנעגַארןסנָאנַא רעקיטכיוורעדנימ ַא ,"רעצעביק, ןופ סועבעגסױרַא עט
 ַא טימ ןענייטשנרעב טריפעגפיונוצ ,ןעגנוטייצ עקידנריטסיזקע יד ייב
 טלָאמעד .גרעבנייוו סירָאמ ,רעמענרעטנוא ?טייטסע-לעיר, רעליװזנָארב
 -עטנעענרעד ןביוהעגנָא גנוטייצ רעשידיי רעיינ ַא ןופ ןַאלּפ רעד ךיז טָאה
 -ָאד רעד ךיז טָאה םישדח עקידנעמוק יד ןיא .גנוכעלקריוורַאפ ַא וצ ןער
 רַאפ שיטסירעטקַארַאכ זיא סָאװ ,רעגייטש ַא ףיוא טלקיװטנַא קסע רעקיז
 "עג טָאה טפעשעג-סגנוטייצ ,עכיירגלָאפרעד רעטעּפש ,סָאד יוװ ןפוא םעד
 טימ עקירעמַא ןיא ןדיי עטרעדנַאװעגנייא ייב ןרעוו טריזינַאגרָא טנעק
 | ,קירוצ רָאי קיסיירד ןוא ןייא

 רעשימייה רָאג זיב א ןעועג ךעלטנגייא זיא גרעבנייוו סירָאמ
 רעמַא ןייק ןעמוקעג זיא רע ןעו .עסערּפ רעשידיי רעד םורַא שטנעמ
 טָאה ,1895 ןיא ,רוחב רעגנוי סלַא לטעטש שידיי שיניַארקוא ןַא ןופ עק
 םייב ןפלעהוצסיורַא *טַאלב-דנעבַא; ןיא ןגָארקעג טעברַא עטשרע ןייז רע
 "רעד רָאי רָאּפ ַא ךָאנ ,רעפיוקרַאפ-לצנייא וצ ןעגנוטייצ קעּפ ןפיוקרַאפ
 "וצ ןעמונעג .ךיז טָאה ןוא ?טַאלב-דנעבַא, ןופ קעװַא רע זיא ,גנורַאפ
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 "רַאפ ןוא סרעגערטיסגנוטייצ וצ ןעגנוטייצ עשידיי עלַא ךעלגעט ןלעטש

 ןיא --- קרָאידוינ ייב "וועשטידרעב, ןקידנעמוקפיואייינ ןיא סרעפיוק

 "קינווָאטרוה, סלַא יו ,רעטלעטשעגנָא-*טַאלב-דנעבַא , סלַא .ליװזנַארב

 ,בשות ַא ןרָאװעג זיא רע ואוו ,ליװזנָארב ןיא ןעגנוטייצ עשידיי עלַא ןופ

 -ערּפ רעשידיי רעקרָאידינ רעצנַאג רעד טימ טשימעגסיוא ןעוועג רע זיא

 יד ןופ סולפנייא ןרעטנוא ןענַאטשעג רע זיא שיאיידיא .החּפשמ-עס

 | ,ןטסיכרַאנַא

 לעב ןעוועג גרעבנייוו סירָאמ זיא טרעדנוהרָאי ןופ ביײהנָא ןיא

 ןיא גנולײטרַאפ-סגנוטייצ רַאפ ,*עינַאּפמָאק-גרעבנייוו, רעד ןופ תיבה

 -טעמ/,, רעד ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא ןעוועג ךיוא זיא רע .ליװזנַארב

 טימ טגירקרַאפ דלַאב ךיז טָאה רע רעבָא ,"עינַאּפמָאק סוינ ןַאטילָאּפָאר

 "עג ןכיגניא טָאה סָאװ ,עיצַארָאּפרָאק רעד ןופ םיפתוש עקירעביא יד

 רעביא ןעגנוטייצ עשידיי עלַא ןטײרּפשרַאפ ףיוא לָאּפָאנָאמ םעד ןגָארק

 1905 ןיא רע טָאה טפעשעג'סגנוטייצ ןייז ,הביבס רעד ןוא קרָאיײוינ

 רעטעּפש זיא רעכלעוו ,גרעבנייוו ירעה ,רעדורב ןרעגניי ַא ןבעגעגרעביא

 -גייוו סירָאמ .עיצַאניֿבמָאק "ןַאטילָאּפָארטעמ, רעד וצ ןענַאטשעגוצ ךיוא

 סָאװ ,רעליווזנָארב ערעדנַא ןופ ליּפשייב םעד ןָאטעגכָאנ טָאה ןיילַא גרעב

 "ייה ןעיוב ןיא ןוא רעטרעזיוב טימ לדנַאה ןיא ןזָאלעגנײרַא ךיז ןבָאה

 : .רעז

 ןפיוק טימ ךעלסילשסיוא ןעמונרַאפ ךיז טָאה גרעבנייוו סירָאמ ןעוו

 רעטמירַאב טלָאמעד רעד זיא ,רעזייה ןעיוב טימ ,ןדָאב ןפיוקרַאפ ןוא

 ןעוועג ,ןהָאק לאכימ .רד ,רעביירש ןוא רענדער רעשיטסיכרַאנַא רעגנוי

 םעד ןיא יו ,1907 זיב ,"םוב; ןיא .םיפתוש עטשרע ענייז ןופ רענייא

 ןבעגעגנייא ןגרעבנייוו ךיז טָאה ,1908-1907 ןופ ךורברעביא ןוא ,ךַארק

 ןופ ןבירטרַאפ טינ טָאה סיזירק רעד ןעמעוו ,עטלייצעג יד ןשיוצ ןייז וצ

 ןבעגעג רע טָאה סעיצַאגעלעד ןופ לגָאה ןופ ןרָאי יד ךרוד .טפעשעג

 "עטעברַאעגפױרַא; יד ןופ רענייא יו ,ןטלָאגעג טָאה ןוא תובדנ ענייפ

 ."רענָאילימ-ברע/ ןַא רַאפ ןטלַאהעג טָאה'מ ןעמעוו ,ןלַאקידַאר

 ךיז טָאה ןענייטשנרעב ןַאמרעה טימ שינעגעגַאב רעטשרע ןייז ייב

 "טסיא ףיוא ךיז ןרעקוצקירוצ קשח רעד טליּפשעצ ןגרעבנייוו סירָאמ ייב

 .רעבעגסױרַא-סגנוטייצ סלַא ןָאטפיוא ןעק רע סָאװ ,ןזײװַאב ןוא ייודָארב

 טָאה רע סָאװ ,ליװזנָארב ןיא ןעגנומענרעטנוא-יוב יד זַא תועמשמ רָאנ

 יװ ,טלעג דמערפ טימ ןרָאװעג ןבירטַאב ןענייז ,ךעלטיירב ץנַאג טריפעג

 ."ןרענָאילימ; ענעפורעג"-ױזַא עטסרעמ יד ייב עדָאמ יד ןעוועג זיא סע

 -ייצ רעיינ רעד ןופ עבַאגסױרַא יד ןריצנַאניפ טנעקעג טינ טָאה ןיילַא רע

 -ושטלַא יד ןופ טרָא םעד ןעמענרַאפ וצ טיירג ןעוועג רָאנ זיא רע .גנוט

 ןופ רעטלַאװרַאפ רעד ןרעוו ןוא ,רעלָאד 20,000 טימ ןייטשוצ ,סרעל

 ןגירק וצ גנונעפָאה יד ןריולרַאפ טַאהעג טינ ךָאנ טָאה ןייטשנרעב .טַאלב

 טסואוועג רעבָא טָאה גרעבנייוו .?םידוהַאיג יד ןופ לַאטיּפַאק-טּפױה םעד

 -נַאגַאגרעטנוא זיא סָאװ ,"טלעוו רעשידיא, רעד טימ גנורַאפרעד רעד ןופ
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 םעד ןדיימוצסיוא ידכ :סנייז ייב ןטלַאהעג ךיז רע טָאה ,1904 ןיא ןעג
 "שידיי, ייב לַאטיּפַאק ןגירק ןעמ זומ ,ףליה רעשמידוהַאי ןופ לזממילש
 ,ןרירוצ טלָאװעג טינ גנומענרעטנוא רעד וצ ךיז רע טָאה שרעדנַא ,ןדיי
 ןגירק לָאז גרעבנייוו זַא ,טמיטשעגנייא טָאה ,הרירב ןיאב ,ןייטשנרעב
 .ןעק רע ואוו ,לַאטיּפַאק

 ףיוא טצעזעגנָא ךיז גרעבנייוו טָאה םישדח-רעמוז עסייה יד ךרוד
 רענעמוקעגפיואדיינ רעכיירנייטש ַא ןופ םיפתוש ,עטנַאקַאב עטוג ענייז
 ןלָאז ייז ,גנוטכיילַאב טעטיצירטקעלע ןוא זַאג רַאפ ןּפמָאל ןופ קירבַאפ
 ענערָאװעג:ךייר עקיזָאד יד .גנוטייצ רעד וצ םיפתוש-טלעג יװ ןייטשוצ
 רעייז זַא ,טגָאזעגוצ גרעבנייוו טָאה ָאריּפַאש דוד ןוא ןָאסנָארַא השמ ,ןדיי
 ןלעו ,םעד ץוח ַא .החלצה ןבָאה זומ טפעשעג סָאד .רעכיז זיא טלעג
 םיא זיא גנירג .ןשטניוו ךיז ןענעק ןיילַא ייז יו ,דובכ רעמ ןבָאה ייז
 -עגנייא ףוסל ןבָאה ָאריּפַאש ןוא ןָאסנָארַא .ןעמוקעגנָא טינ קסע רעד
 -ייצ רעשידיי רעיינ רעד ףיוא רעלָאד 100,000 "ןפרַאװעצסױרַא , טמיטש
 יז ןבָאה עמוס רעד ןופ טפלעה ַא רַאפ .לָאמ ַא טימ טינ רעבָא ,גנוט
 -ייווצ יד .גנומענרעטנוא רעד רעביא לָארטנָאק-סמוטנגייא םעד ןגָארקעג
 ךיז טעװ גנוטייצ יד ןעוו ,ןגָארטוצוצ טגָאזעגוצ יז ןבָאה טפלעה עט
 ,לַאטיּפַאק ךָאנ ןיא ןקיטיונ

 ןגרעבנייוו ןשיװצ שינעגניד עיינ ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה םעד ךָאנ
 -נרעב .ןעניישרעד ןביוהנָא לָאז גנוטייצ רעייז ןעוו ,ןענייטשנרעב ןוא
 ןיא ךיז ןשימ ןופ םעט םעד טכוזרַאפ רעירפ רָאי ייווצ טימ טָאה ןייטש
 -עגפיונוצ טַאהעג ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד רעד רַאפ טָאה רע .קיטילָאּפ
 -ייצ עקיכַארּפש-דמערפ עקיטכיוורעדנימ ןופ רעבעגסױרַא לָאצ ַא ןבירט
 סנָאסליװ וָארדואוו ןציטש וצ עיצַאזינַאגרָא רענעריּפַאּפ ַא ןיא ןעגנוט
 -עג טָאה ןייטשנרעב ,1912 ןיא ,טנעדיזערּפ רַאפ רוטַאדידנַאק עטשרע
 -ַאזינַאגרָא רענעריּפַאּפ רערעטלע ןַא ןופ סולפנייא םעד ןכַאמ לטב טלָאז
 -גנעל-ןיערָאפ ןַאקירעמַא, ענעפורעג-ױזַא יד ,ּפיט ןבלעז םעד ןופ עיצ
 רעשילױּפ-שידי ַא רעכלעוו ןופ ,"ןָאשײאיסָאסַא רעּפײּפסוינ שזדיוו
 ל?טעלבנכָאװ קיטשינ ַא ןופ רעבעגסױרַא ןַא ,גנילרעמעה יאול ,דמושמ
 סע ןעמעוו ןגעוו ,גנילרעמעה .רעריפנָא רעד ןעוועג זיא ,שילױּפ ףיוא
 -עג טָאה ,רעטעּפש לסיב ַא רעכעלריפסיוא ןדייר ןעמוקסיוא זדנוא טעװ
 יד ,1912 ןוא 1908 ןופ ןלַאװ-טנעדיזערּפ יד ןיא רענַאקילבוּפער יד טניד
 ןעגייטשגרעב ןַאמרעה טצונַאב ןבָאה סרעכַאמ-ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד
 עקיכַארּפש-דמערפ ןופ דנַאברַאפ םעיינ ַא ןופ ךוזַאב ַא ןרינעצסניא וצ
 יד םיא ןגָאזצוצ ןוא ,ןָאסליװ טַאדידנַאק םייב רעבעגסױרַא-סגנוטייצ
 יד ןעװ .ןעגנוטייצ עקיכַארּפש-דמערפ ןופ רענעייל עלַא ןופ עציטש
 סלַא ןענָאסליװ ןלייוורעד ןפלָאהעג טָאה רענַאקילבוּפער יד ייב גנוטלַאּפש
 םדָא ןַא ןרָאװעג ,ךיז טיײטשרַאפ ,ןייטשנרעב ןַאמרעה זיא ,טנעדיזערּפ
 ןעמוקוצסױרַא טַאהעג קשח קרַאטש רע טָאה .ןטַארקָאמעד יד ייב בושח
 ןלַאװ-רָאנרעװָאג יד רַאפ ןכָאװ רָאּפ ַא שטָאכ גנוטייצ רעיינ רעד טימ
 טָאה קרָאי-ינ .םעד ןגעק ןדײשטנַא ןעוועג זיא גרעבנייוו .1914 ןופ
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 ןרָאװעג ןטלַאהעגנָא ןענייז סָאװ ,רעטעלב לַאװ-ברע גונעג טַאהעג ןיוש
 סָאד זַא ,טלָאװעג טינ רע טָאה .ןקעווצ עדנאגאּפָארּפילַאװ רַאפ זיולב
 טכַארטַאב לָאז ןעיידעג ןוא ןבעל וצ ךיז טמענרַאפ סָאװ ,טַאלב עיינ
 ריא ןופ ןכָאװ עטשרע עמַאס יד ןיא ,גנוטײצדיײּפמַאק ַא ךָאנ יו ןרעוו
 טינ לָאז סָאװ ,הלחתה ַא ףיוא ןענַאטשַאב זיא גרעבנייוו ,ץנעטסיזקע
 טָאה רע יװ ױזַא ןוא .םידשח עשיטילָאּפ רעטנוא גנוטייצ יד ןלעטש
 ,טריפעגסיוא רע טָאה ,העד-ץנַאניפ עטסערג יד טַאהעג

 עטסדנימ יד טַאהעג טינ ,ךיז טייטשרַאפ ,טָאה םלוע רעקיטייז רעד
 ןייטשנרעב ןוא גרעבנייוו .טַאלב םעיינ ןופ הדיל-ילבח יד ןגעוו גנונַא
 ןלָאז ןעגנוטייצ עשידיי עקידנריטסיזקע יד זַא ,טימעג קרַאטש ךיז ןבָאה
 ןכעלקריוורַאפ וצ ןעמוקעגנָא ייז זיא סע םייונע ערעסָאװ טימ ןסיוו טינ
 ןזיװַאב ןבָאה ייז יו ,רעדנואוו ַא טושּפ זיא סע .גנומענרעטנוא רעייז
 סיורג טימ ןעמ טָאה רַאפרעד .תודוס ערעיז ןטלַאהַאב וצ ךעלטנירג ױזַא
 טָאה סָאװ טַאקַאלּפ םענעבירשעג-טלייאעג םעד טנעיילעג טייקירעגיינ
 ,ןלַאװ יד ךָאנ ןגרָאמ ףיוא ,1914 ,רעבמעווָאנ ןט5 םעד זַא ,טגָאזעגנָא
 ."גָאט רעּד;----גנוטייצ עשידיי עיינ ַא קרָאי-וינ ןיא ןעניישרעד ןָא טבייה

 -ערג יד ןיא ןוא קרָאיײוינ ןיא רענעייל-שידיי רעטנזיוט רעקילדנעצ
 ערעייז טלעטשעגנייא טייקירעגיינ סיוא ןבָאה טעטשיץניװָארּפ .ערעס
 -קע ןַא טנעס 1 טסָאקעג טלָאמעד טָאה טַאלב שידיי ַא) ןטנעס עקיצנייא
 וצ (טסָאּפ רעד ךרוד ,רָאי ץנַאג ַא רַאפ טנעמינָאבַא 3.50 .,רַאילּפמעז
 -ונ רעטשרע רעד ןיוש .גנוטייצ רעיינ רעקיזָאד רעד ןופ רעמונ ַא ןפיוק
 ,קורדנייא ןַא טכַאמעג טָאה רעמ

 -קַאפ ַא טקורדענּפָא ןעוועג זיא ?גָאט , ןופ טייז רעטשרע רעד ףיוא
 ער םוצ לווירב-סגנוסירגַאב סנָאסליװ וָארדואוו טנעדיזערּפ ןופ עילימיס
 רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא לָאמ עטְשרע סָאד ןעוועג זיא סָאד .רָאטקַאד

 ַא קילג ןשטניוו ךעלפעה ױזַא לָאז טנעדיזערּפ ַא זַא ,שידיי ףיוא עסערּפ
 -ירָאטקַאדער ןייז ןופ בײהנָא םייב גנוטייצ רעשידיי ַא ןופ רָאטקַאדער

 ןרַאפ ץרא-ךרד ןגָארקעג ףכית ןבָאה רענעייל עטושּפ .ערעירַאק רעש
 ערעטנעגילעטניא .תוכלמל-בורק ַאזַא זיא רָאטקַאדער סנעמעוו ,טַאלב
 ,גנוטייצ רעיינ רעד ןופ רעריפנָא םעד טצַאשעגּפָא ךיוא ןבָאה רענעייל
 םלוע ןשידיי-שיטנַארגימיא ןרַאפ גנונעקרענָא ןגירק וצ ןזיװַאב טָאה סָאװ
 -עגסיוא טנעקעג טינ טָאה טסעשז ַאזַא ןעוו ,ךָאװטימ ןטסָארּפ ַא ןיא
 ,ןעמיטש עשידיי ןעווערבעשז וצ וואורּפ ַא יו ןרעוו טשטייט

 ןַא ןכַאמ טזומעג טָאה גנוטייצ רעיינ רעד ןופ םַארגָארּפ יד ךיוא
 ַא ןיא רענעײל יד ןסיוו טזָאלעג טָאה לקיטרַא-טייל רעד .קורדנייא
 -לַאנָאיצַאנ ַא ןייז טעװ "גָאט , רעד זַא שידיי ןרָאלק רעבָא ,ןכעלפייטש
 -ער יד .סַאלק רעדָא ײטרַאּפ םוש ןייק וצ ןדנובעג טינ ,גנוטייצ עשידיי
 ,ןכַאז עטוג ליפ רענעייל יד טגָאזעגוצ ,ךיז טריפ סע יװ ,טָאה עיצקַאד
 -:וטייצ עשידיי ןופ רענעייל רַאפ זיא סָאװ ,ןָאט ןקיסעמ ַא ןיא ץלַא רָאנ
 יז ךיז טָאה טקידנערַאפ .שודיח רעסיורג ַא ןעוועג עקירעמַא ןיא ןעג
 ;לכה-ךס ןצרוק ַאזַא טימ גנורעלקרעד -םַארגָארּפ
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 ןופ טסייג םעד וצ טסַאּפעגוצ ,קיטילָאּפ ןיא ןייר ,שיאײטרַאּפמוא
 ןופ ייס ,עקירעמַא ןופ ייס ,סעיינ ןיא ךייר ןוא ךעלטקניּפ ,טייצ רעד
 עדנפַאש ןוא עדנעיוב ַא ןרעוו וצ ןבערטש גנוטייצ יד טעװ ,דנַאלסיוא
 ."קלָאפ ןשידיי םעד ןופ ןבעל םעד ןיא טּפַארק

 רָאטקַאדער רעד זַא ,ןזיועג טָאה ירבע עכעלטרַאה עקיזָאד יד
 סָאד רעבָא ,שידיי ףיוא םיא טצעזרעביא'מ ןוא שילגנע ףיוא טביירש
 ןופ ,טַאלב עצנַאג סָאד ןעו ,טרפב .תובישח ןבעגעגוצ םיא ךָאנ טָאה
 ןַא ןיא ןבירשעג ןעוועג זיא ,קיטסיצילבוּפ רעטסנרע רעד זיב קינָארכ רעד
 םייב רעדנואוו ַא ןעוועג זיא ןײלַא סָאד סָאװ ,שידיי ןקיטכיצ ,ןטיהעגּפָא
 ,"סרעּפייּפ , עשידיי עקידטלָאמעד עלַא ןופ בצמ ןכעלכַארּפש

 ןענואוועג טָאה גנוטייצ רעד ןופ בַאטש-רעביירש רעצנַאג רעד ךיוא
 -קַאדער םעד רָאנ טָאה סָאװ ,טַאקַאלּפ רעטלייאעג רעד .רענעייל םעד
 טרימַאלקער טָאה ,ןרעטש-רעטַאעט השעמ טלעטשעגסיוא ןעמָאנ סרָאט
 -ענ עלַא ,רעגייטש םענעדײשַאב רָאג ַא ףיוא ןוא רעטעברַאטימ קיניײװ
 :גנונעדרָא רעשיטעבַאפלַא רעד ןיא טלעטשעגסיוא ןעוועג ןענייז ןעמ
 ,ןילַאמרעה .ה .ד ,שטיוורוה קיזייא קחצי ,שטייד ָאעל ,וװָאמיד ּפיסָא
 -ריס .נ .רד ,סענגַאמ .ל .י .רד ,ץכ השמ ,שָאוהי ,יקסוװָאלטישז םייח .רד
 אפוג גנוטייצ רעד ןיא .ןויבצ ןוא ורארעפ ןָאעל ,ןילדע םַאיליװ ,ןיק
 ,רעביירש עטנָאמרעד יד ןופ זיולב טינ ןטעברַא ןענופעג רענעייל יד ןבָאה
 ןטסילעװָאנ ,רעלייצרעד ,רעטכיד ערעלוּפָאּפ ןוא עגנוי ליפ ךָאנ ןופ רָאנ
 ,ןטסינָאטעילעפ ןוא

 םענעגנא רָאג זיב ןעוועג לעטשפיונוצ רעשינכעט רעד זיא טנייה
 -עג שיפַארגָאּפיט ןענייז טלָאמעד זיב ןעגנוטייצ עשידיי יד .גיוא ןרַאפ
 לָאמַא ןגעלפ סָאװ ענעי וליפַא ,רענעייל עשידיי .קילעזמירָא רעייז ןעוו
 ,ןעוועג רעשמ ךיז ןבָאה ,ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ עשילגנע ןיא ןקוקנײרַא
 טָאה .טלעטשעגפיונוצ רענעש ןייז טינ אמתסמ ןעק טַאלב שידיי ַא זַא
 ,לקיטרַא-טייל ןופ טייז רעד ייב ןוטרַאק ןשיטילָאּפ ןטימ ,"גָאט,, רעד יז
 -ָאנ ,ןעלקיטרַא יד רעביא ןטפירשרעביא עטלעטשעגפיוא-שירטעמיס טימ
 יד ןליפַא טעװעסַאטעגסױא שינָאמרַאה ;דיל ןוא ןָאטעילעפ ,ןעלעוו
 טנַאה ןיא ןטלַאה יז זַא ,ליפעג סָאד ןבעג טזומעג --- גנולײטפָא-קינָארכ
 .טַאלב ךעלנייוועגמוא ןַא

 עמַאס יד יו ,רערעסערג ליפ ַא ןעוועג זיא "גָאט, ןופ גלָאפרעד רעד
 -רָאפ רָאנ טנעקעג ךיז ןבָאה גנוטייצ רעד םורַא ןשטנעמ עשיטסימיטּפָא
 -עצ זיא רעמונ ןטשרע ןופ עגַאלּפיוא עקידטנזיױט טרעדנוה יד .ןלעטש
 -ּפָא עקירעגיינ םתס יד ןענייז געט עקידנגלָאפ יד ןיא .ןרָאװעג טּפַאכ
 רעד ףיוא .סיורג ןעועג ץלַא ךָאנ זיא ףיוקרַאפ רעד רעבָא ,ןלַאפעג
 -ייצ רעקיזָאד רעד ייב ךיז טָאה ןכָאװ ערעטייוו יד ףיוא ןוא רעטייווצ
 ץנעדנעט ַא טימ טנזוט 60 יװ רעמ ןופ שזַאריט ַא טלעטשעגנייא גנוט
 ,רעכעה ןגייטש וצ

 טכייל "גָאט רעד; טָאה זיולב טינ זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיג ךיז טָאה סע
 -רַאפ טָאה רעלימ יאול ןעמעוו ,רענעייל רעטנזיוט רעקילדנעצ טנשריעג
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 זיא גנוטייצ עייג יד רעדייא םישדח יירד "טייהראווע רעד ןופ ןבירט

 "נַא ןופ רענעייל ךעלסיבוצ ןעניװעגּפָא ןבוהעגנָא טָאה יז רָאנ ,ןענישרעד

 -עייל רעטנזיוט רעקילדנעצ ןבָאה ,םעד ץוח ַא .ןעגנוטייצ עשידיי ערעד

 יייצ עטלַא ערעייז ןטלַאהעגנָא ייז ןבָאה טייהניואוועג סיוא סָאװ ,רענ

 | ."גָאט2 םעד ךיוא טפיוקעג ,ןעגנוט

 -עלב עשידיי ערעדנַא יד ןופ םיתביילעב עטסוי יד ןבָאה הליחתכל

 ריא תמחמ זיולב טינ גנוטייצ רעיינ רעד ןופ ןכַאמ קזוח טװאורּפעג רעט

 ןכײװאוצּפָא טגַאװעג טָאה "גָאט רעד; סָאװ רַאפרעד ךיוא רָאנ ,טייקיינ

 עכיירגלָאפרעד יד ץלַא ןיא ןעמירקוצכָאנ עדָאמ רענעמונעגנָא רעד ןופ

 "עג זיא ןיילַא ןייטשנרעב ןַאמרעה תויה .רעטעלביעיצַאזנעס עשילגנע

 ,טסילַאנרושז רעקיטײזלַא ןייק טינ ,דנַאלסור רעביא ץעּפס ַא זיולב ןעוו

 "ייא ענייז ןוא טנעקעג טינ רע טָאה שידיי ןייק סָאװ רַאפרעד ךיוא יו

 ןשילגנע ןופ ןצעזרעביא טזומעג ןעמ טָאה וליפַא ןעלקיטרַא-טייל ענעג

 דלַאב גנוטייצ רעד ןופ ןרָאטקַאדער עשיטקַאפ יד ןענייז ,טּפירקסונַאמ

 ןוא ןויבצַאמּפָאה .ב .רד :רעטעברַאטימ עטנעָאנ ייווצ ענייז ןרָאװעג

 -סילַאנרושז ערעייז סָאװ ,ןטסיצילבוּפ עטנכייצעגסיוא עדייב .ץכ השמ

 "ערּפ רעשידיי רעד ןיא ךָאנ טמערופעגסיוא יז ןבָאה סעימָאנָאיזיפ עשיט

 יד לָאז גנוריפ רעייז רעטנוא זַא ,ךעלדנעטשרַאפ זיא .,דנַאלסור ןיא עס

 "עגרעביא רַאפ יו ,קיטסיצילבוּפ רעטסנרע רַאפ טרָא רעמ ןבעג גנוטייצ

 "עג ןענייז סָאװ ,ןעגנוטייצ עשילגנע יד ןופ תושעמ שזַאטרָאּפער עטייק

 יד ןופ ןרָאטקַאדער עכיירגלָאפרעד יד ייב הרוחס עטסרַאבגנַאג יד ןעוו

 ,ךעלדנעטשרַאפטסבלעז ןעוועג זיא ךיוא ,ןעגנוטייצ עשידיי ערעדנַא

 יּפָא ,עדניוו ,עטײטַאּפ , ןטזָאלרָאװרַאפ םעד ןזָאלרעד טינ ןלָאז ייז זַא

 ןופ םימכח יד ןענייז ."שעדיא םעניילּפ, ןופ ןושל-?קישטיָאב ,זרעטס

 טשינ טעוו'ס? זַא ,רעכיז ןעוועג עסערּפ רעשידיי רעקידנריטסיזקע רעד

 "! ןטלַאהסיוא
 האובנ רעזייב רעקיזָאד רעד ףיוא טקוקעג טינ ,קידריווקרעמ רָאנ

 רָאג ַא ןביילב וצ ןעמוקעג זיא יז זַא ,ןזיװַאב ךיג גנוטייצ עיינ יד טָאה

 ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה סע .עקירעמַא רעשידיי רעד ןיא בשות רעטסעפ

 ,"סליסעּפ"הנח; ןוא "סעדנעבעלעט, יד ץוח ַא ןַארַאפ יהיָאד ןענייז'ס זַא

 םינלעב רעטנזיוט רעקילדנעצ ,"סרעטיעוו, ןוא "סעיָאב רעשטוב ,, יד

 ערעטסָארּפ וליפַא :רעמ ךָאנ ,ןָאט ןרעסעב ַא ןופ גנוטייצ ַא ףיוא

 ןָא בײהנָא עמַאס ןופ ןיוש טָאה ,בגא ,"גָאט רעד; ןעמעוו רַאפ ,רענעייל

 ,ףָאטש ןגנירג םעד ןופ ,סעזָאד ערענעלק ןיא םגה ,ןבעג וצ טלעפרַאפ טינ

 יד ןיא ןגָארטמורַא ןבױהעגנָא ךיוא ןבָאה ,טניואוועג ןענייז ייז ןכלעוװ וצ

 "ייז יז זַא ,ןסיוו עקַאט עטנַאקַאב ערעייז ןלָאז "גָאט, ַא סעינעשעק

 רעשידיי רעד ןופ גנוטייצ יד, רעטנוא ןטלַאה סָאװ ,רענעייל יד ןופ ןענ

 ַאלקער וצ ךיז ןבױהעגנָא ןיילַא טָאה "גָאט ,, רעד יו --- ?ץנעגילעטניא

 .ןרימ



 241 עקירעמַא ןיא רעטעלב עשידיי

 ןטשרע ןיא ןעננוטייצ עשידיי רענַאקירעמַא 1

 גירק-טלעוו

 רעקלעפ עלַא ןפָארטעג רעווש טָאה סָאװ ,גירק-טלעוו רעטשרע רעד

 "גיזַאב יד ןוא רעגיז יד ,ענעלַאּפַאב יד ןוא רעפיירגנָא יד ,עּפָאריײא ןופ

 זיב .טכַאמ"טלעוו ַא ןיא עקירעמַא טלדנַאװרַאפ ,טסואווַאב יו ,טָאה ,עט

 -לקיװטנַא"-טסכעה שינכעט ןוא לעירטסודניא ,עכיירנייטש יד זיא 114

 לערוטלוק ןוא שיטילָאּפ ,לעיצנַאניפ קילבוּפער רענַאקירעמַאדופצ עט

 יד .ךיירקנַארפ ןוא דנַאלגנע ןופ עינָאלָאק עיירפ ןימ ַא ןעוועג ץלַא ךָאנ

 סָאד ןוא טירטס גנינוָאד 10 ;עזרעב רעזירַאּפ יד ,"יטיס; רענָאדנָאל

 רעביא סעװעטַאבעלַאבעג ןבָאה םוירעטסינימיסדנַאלסיױא עשיזיוצנַארפ

 .ןָאטגנישַאװ ןיא הכולמ רעד רעביא ןוא טירטסילָאװ

 רערעדנואוַאב עטסערג עריא טַאהעג דנַאלשטייד טָאה לערוטלוק

 -עפָארּפ עלַארעביל יד ןיא ןוא ןטלַאטשנַא-סגנודליב ערעכעה עגיה יד ןיא

 "עגנייא טייצ גירק"רעגריב ןיא ךָאנ ,טָאה טָאילע סלרַאשט טניז .סעיס

 "יירגרעד עשטייד ןופ טלוק םעד טעטיסרעווינוא דרַאװרַאה ןיא טצנַאלפ

 ַא ןלעטשוצ ןבױהעגנָא טָאה דרַאװרַאה ןוא ,טפַאשנסיװ רעד ןיא ןעגנוכ

 ןוא ןטעטיסרעווינוא רענַאקירעמַא יד ןיא ןרָאסעּפָארּפ עלַא ןופ טפלעה

 רעד רעביא טײרּפשעגסױא טלוק רעקיזָאד רעד ךיז טָאה ,סעשזדעלַאק

 "ַאק"סיורג ןופ טַאטקיד םעד רַאפ .ץנעגילעטניא רענַאקירעמַא רערָאג

 "רוטלוק יד רעבָא ןבָאה ,ןסערעטניא עשימָאנָאקע ןופ טציטשעג ,לַאטיּפ

 ,ּפָאק םעד ןגיוב טזומעג דנַאלשטייד רַאפ סעיטַאּפמיס

 טָאה ,םידדצ עדייב טרעטַאמעגסיוא טָאה גירק ןופ ןברוח רעד ןעוו

 "ױמַא ןוא ןפַאװ טרעפילעג טָאה רעכלעוו ,לַאנעסרַא-טלעוו רעכייר רעד

 "ץנַאניפ רעייז ןופ טפיוקעגסיוא ךיז ךיירקנַארפ ןוא דנַאלגנע וצ עיצינ

 .עטסקרַאטש יד שיטקַאפ ןרעוװ וצ ןזיװַאב טָאה עקירעמַא .לָארטנָאק

 ןיא גנוקילײטַאב רעטקעריד ריא ךרוד טָאה יז םגה ,עירעּפמיא-טלעוו

 ןייק ןוא עינָאלָאק עקיצנייא ןייק ןגָארקעג טינ ןוא טגנַאלרַאפ טינ גירק

 עקירעמַא רעבָא זיא 1918-1914 ןופ דָאירעּפ ןזיב .טַאדנַאמ ןטסדנימ

 רעקיגנוציזייב רעד יוװ --- ?עטָאלב טייז רענעי ףיוא ףרָאד סָאד;, ןעוועג

 -אקירעמַא-ןופצ יד ןפורעגנָא טָאה וָאש דרַאנרעב רעקידרעדעפ-ףרַאש ןוא

 ,גירק-טלעוו ןטשרע ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא קילבוּפער רענ

 טשרעוצ עּפָאריײא ןיא המחלמ יד זיא עסערּפ רענַאקירעמַא רעד רַאפ

 ןפעלּפ וצ טלָאמעד זיב טניואוועג .,דירַאיײעיצַאזנעס רעסיורג ַא ןעוועג

 -ביור ןוא טכעלשעגידרָאמ ,תופירש עשימייה ןופ תועידי טימ רענעייל יד

 עשיטילָאּפ ןופ תושעמ טימ קינָארכ יד ןצלעמשוצרעטנוא ;ןעגנוריסַאּפ
 עקיזיר ןופ ןטכירַאב עשילרעטסיוא רעמ עקילעפוצ טימ ,ןלַאדנַאקס

 .ףַאפ זיא :;סעיצַארעּפָא ץנַאניפ עוװיטַאלוקעּפס עקיצנוק ןופ ןוא סקיירטס
 םגה ,המחלמ עקידנעלסיירטפיוא-טלעוו ַא ןעגנוטייצ עטסרעמ עגיה יד
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 רַאפ ,עמעט ַא ןרָאװעג ,םיקחרמ ןיא ץעגרע רָאפ טמוק שינעלסיירט סָאד
 .ןָאנבױא םעד ןטערטּפָא טזומעג טָאה'מ רעכלעוו

 ןעגנוריסַאּפ עקיטולב יד ןבָאה םיבשות ענעסעזעגטלַא יד ייב וליפַא
 ןוא ןרעטלע ןופ ןעגנורעניארעד טקעוװקרעד קיטנַאלטַא טייז רענעי ףיוא
 רעדנעל-המחלמ יד ןופ טרעדנַאװעגרעביא רעהַא ןבָאה סָאװ ,ןרעטלערוא
 "קעמ ןזיב קרָאי-וינ ןופ ,עינרָאפילַאק זיב ןיעמ ןופ .רעירפ תורוד טימ
 עקירעמַא ןיא םידיחי ןוא תוחּפשמ ןענָאילימ ןבָאה סוגסיוא-םי רענַאקיס
 ,ןטנָארפ-המחלמ עשיאייּפָארײא יד ןופ ןטכירַאב ןעגנילש ןביוהעגנָא
 יד ןיא רעדניקרעטסעווש עטייוו ערעייז רַאפ שיגַארט ױזַא ןענייז סָאװ
 םעד ןופ טכיוועגרעביוא רעד .,םידדצ עדייב ןופ רעדנעל עקידנריפיגירק
 ףיוא לָאשיגָאװ יד ןגיואוועגרעטנורַא טָאה סערעטניא ןטכַאװרעד ןקיזָאד
 ןדנוברַאפ ןעוועג ןענייז רענאקירעמַא רעמ .דצ ןטריאילַא ןופ טייז רעד
 ךרוד ןוא ,דנַאלגנע טימ --- טפַאשדנַאװרַאפ-טולב רעטייוו ץנַאג ךרוד
 .ךיירטסע ןוא דנַאלשטייד טימ יװ ,ךיירקנַארפ טימ --- סעיצידַארט

 םעד טסואוועג טוג תוכולמ עקידנריפ-המחלמ יד ןבָאה ,םעד ץוח ַא
 תעשב ,ןעק סָאװ ,עקירעמַא דצמ טעטילַארטײנ רעכעלטניירפ ַא ןופ טרעוו
 ךיז םידדצ עדייב ןבָאה .ףליה רעוװויטקַא ןיא ןעלדנַאװרַאפ ךיז ,קחדה
 "יד רָאפ ןדָאב םעד ןטיירגוצוצ ידכ ,עסערּפ עגיה יד ןטעברַאַאב ןעמונעג
 "יטסניא ,סעיצַאזינַאגרָא עכיירסולפנייא עגיה טימ גנודניברַאפ רעטקער
 "נַאג רעד ןופ טכַאמ-הכולמ יד ןקריוװַאב ןעק'מ עכלעוו ךרוד ,סעיצוט
 ,טייז ןייא ןופ -- דנַאלסור .,ךיירקנַארפ ,דנַאלגנע .קילבוּפער רעצ
 ןָאטעג סרעייז ןבָאה ,טייז רעטייווצ רעד ןופ --- ךיירטסע ןוא דנַאלשטיײיד
 "מַא ןוא ןסערעטניא ערעייז רַאפ עיטַאּפמיס-סגנוטייצ רעמ סָאװ ןגירק וצ
 .סעיציב

 ,ךיירקנַארפ ,דנַאלגנע :גנולייטעצ ַאזַא ןעמוקַאב ךיז טָאה ןכיגניא
 ךיוא יו ,עקירעמַא ןיא ןרוטנעגַא-ץנַאניפ עטקעריד רעמ טימ ,דנַאלסור
 ןבָאה ,ךַארּפש רעשילגנע רעתופתוש רעד ןופ סולפנייא םעד קנַאד ַא
 ןעגנוטייצ עטסכיירסולפנייא ןוא עטסערג ,עטסטלע יד ןגָארקעג גנירג
 -עמַא עקידנעטשטסבלעז ,ענעפורעג-ױזַא עטסרעמ יד .טייז רעייז ףיוא
 ,דצ ןקיזָאד םעד רַאפ ןרָאװעג ןענואוועג ךיוא ןענייז ןעגנוטייצ רענַאקיר
 -סודניא עגיה עלַא ןוא לדנַאה רענַאקירעמַא רעצנַאג רעד סָאװ רַאפרעד
 ,רעדנעל עטריאילַא יד ןופ טריזילָאּפָאנָאמ ןעוועג ןענייז ןטרָאּפסקע-עירט
 ןפיוק טגעקעג טשינרָאג עקירעמַא ןופ ןבָאה ךיירטסע ןוא דנַאלשטייד

 "עג רַאפרעד טָאה דצ רעשטייד רעד .עדַאקָאלב רעשילגנע רעד תמחמ
 קידלושמוא ןַא ןופ ץלעּפ םעד ףוג ןשיפלעוו-קיטולב ןפיוא ןָאטנָא טזומ
 יד זיב טרעיודעג טינ גנַאל טָאה .םזיפיסַאּפ --- ןקידיײרּפ ןוא עלעמעל
 -ןרפ-וצ רעד זַא ,ןפירגַאב ןבָאה עקירעמַא ןיא טייל עטרימרָאפניא רעמ
 רַאפ עקסַאמ ַא יװ רעמ טינ זיא ןעגנוטייצ עסיוועג ןופ םזיפיסַאּפ רעמ
 / ןעגנוגיונ עשטיײדיָארּפ

 טַאהעג עדנאגאּפָארּפ עשטיידדָארּפ יד טָאה גלָאפרעד ןטסערג םעד
 -טימ ןבָאה וצרעד .עסערּפ רעקיכַארּפש-דמערפ רעד ייב עקירעמַא ןיא
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 ףיוא טַאהעג עטנַאטנַא יד טָאה ,סנטשרע .ןרָאטקַאפ עכעלטע ןפלָאהעג

 טָאה ,עסערּפ רענַאקירעמַא-שילגנע רעד ןופ טייהרעמ עטסערג יד דצ ריא

 עקיכַארּפש-דמערפ יד ןרירָאנגיא וצ ןצנַאגניא ןביולרעד ךיז טנעקעג יז

 ןזיירק-עירטסודניא ןוא דץנַאניפ עגיה יד ןבָאה ,סנטייװצ ;ןעגנוטייצ

 יד ןענייז ,ןרָאי ןופ ךשמ ןיא עסערּפ עקיזָאד יד טרעגנוהעגסיוא יוו-ייס
 :טמיטשעג לענָאיציזָאּפָא ,ללכ-ךרדב ,ןעוועג רעטעלב עקיכַארּפש-דמערפ

 ידי"טָא טימ ןעמונרַאפ קרַאטש ךיז עדנאגאּפָארּפ עשטייד יד טָאה סנטירד

 ,רענעייל ערעייז וצ טירטוצ ַא ןבָאה וצ ידכ ,רעטעלב עקיטכיוורעדנימ

 - -קודָארּפ-עיצינומַא ןוא ןּפַאװ יד ןריטָאבַאס ףיוא ןצונסיוא ןעק'מ ןעמעוו

 רעד ןופ ןעגנושרָאפסױא עקידרעטעּפש .,ןטכַאמ עטריאילַא יד רַאפ עיצ

 רעד ,גנילרעמעה יאול .רמ זַא ,טלעטשעגטסעפ ןבָאה ץיטסוי רענַאקירעמַא

 ףעגנוטייצ עקיכַארּפש-דמערפ רַאפ טַאקידניס-ןסנָאנַא ןַא ןופ רעריפנָא

 ןופ דנַאברַאפ ןוויטקיפ ַא ןופ טנעדיזערּפ סלַא ןטלָאגעג טָאה רעכלעוו

 ןעמייהעג ןופ ןקלָאמעג שּפיה טָאה ,רעבעגסױרַא עקיכַארּפש-דמערפ

 ,גירק ןופ ףיולרַאפ ןיא דנָאפ-עדנאגאּפָארּפ ןשיכיירטסע-שטייד

 זיב ,עגַאל רענדָאמ ַא ןיא ןלַאפעגנײרַא זיא עסערּפ עשידיי עגיה יד

 עטריאילַא יד ןופ טייז רעד ףיוא המחלמ רעד ןיא ןיײרַא זיא עקירעמַא

 יידיי יד זַא ,וצרעד טכַארבעג טָאה תוביס ןופ ליונק רעצנַאג ַא ,ןטכַאמ

 זיא סע רעסָאװ יו ,קיליוויירפ שטיײדיָארּפ רעמ ןייז ןלָאז ןעגנוטייצ עש

 "גנע רעדָא רעקיכַארּפש-דמערפ רעטרימשעגרעטנוא רעד ןופ לייט רעדנַא
 .עסערּפ רעשיל

 יד ןופ האנש עטקיטכערַאב יד טקריוועג טָאה עיניל רעטשרע רעד ןיא
 -טּפיוה עשירַאצ יד סָאװ האנש ַא --- ,דנַאלסור ןשירַאצ םוצ ןסַאמ עשידיי
 "שזַאנָאיּפש עריא טימ ,טקיטכערַאב יװ רעמ טָאה טּפַאשרעריפ-גירק
 ףיוא םישוריג עשירעדרעמ יד טימ ;דדנַאלסור ןיא ןדיי יד ףיוא םילובלב
 ,ןטנָארפ-המחלמ יד ייב ןטנגעג יד ןופ תוליהק עשידיי יד

 "ךרד םענעבירטעגרעביא ןטלצרָאװעגנײיא םעד וצ זיא ,סנטייווצ
 -לרטעגרעביא ןַא ןעמוקעגוצ ךָאנ רוטלוק רעשטייד רעד וצ ןדיי ייב ץרא
 ףעוויטקניטסניא ןופ טציטשעג ,םזיטָאירטַאּפ רעשיכיײרטסעדַארּפ רענעב
 -ימעב ןוא עשירַאגנוא ,רעניוװָאקוב ,רענַאיצילַאג יד ייב טפַאשקנעב-םייה
 םעד יינ ןעזעג ךעלרעּפנײשַאב סָאד ןבָאה רימ .עקירעמַא ןיא ןדיי עש
 ןעוועג זיא הלּפמ סרעלימ ךָאנ .?טייהראוו, ןייז טימ רעלימ יאול לַאפ
 דצ םעד ןגעק טרָאװ טוג ַא ןגָאז לָאז סָאװ גנוטייצ עשידיי ַא זַא ,רָאלק
 ,דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב טלָאװ ,טכַאמ עשירַאצ יד טגָאּלש סָאװ

 "עג קירוצ רָאי קיסיירד טימ זיא בושי רעשידיי-שיטנַארגימיא רעד
 יו ,סרעריפ-טרָאװ עשיטסילַאיצָאס ןופ טסולפנייאַאב רעמ ליפ ןעוו
 יד רָאנ ןענייז גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצַאס רעשיסור רעד ןיא ,טציא
 -ָאס ןעוועג ןרענַאיצולָאװער-ןטסילַאיצַאס עטכער יד ןוא סעקיוועשנעמ
 -ןלָאװער ערעדנַא ליפ ןוא ,רעבָא ,סעקיוװעשלָאב יד .שיטָאירטַאּפילַאיצ
 -יסור ַא רַאפ ןדײשטנַא ןעוועג ןענייז ןטסילַאיצָאס עטמיטשעג"רענָאיצ

 טרַאּפשעגניײא ךיוא ןענייז רעריפ עשיטסילַאיצָאס עשילגנע .הלּפמ רעש
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 .גירק םוצ טפַאשרענגעק רעשיטסיפיסַאּפ רעייז רַאפ הסיפת ןיא ןרָאװעג
 ןבילבעג זיא ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רענַאקירעמַא רעד ןופ טייהרעמ יד
 ןיא ןײרַא זיא אפוג עקירעמַא ןעוו ,ןַאד וליפַא שיטסיפיסַאּפ קידתונשקע
 "ור רעד ךָאנ ןיוש ,ןטכַאמ עטריאילַא יד ןופ טייז רעד ףיוא המחלמ רעד
 ,עיצולָאװער רעשיס

 -נָא גנַאל ןדיי עשיטנַארגימיא ייב ןבָאה ןעגנוגיינ עשיטסיפיצַאּפ
 -ָאּפ גונעג ןעוועג עקירעמַא ץנַאג רעביא םזיפיצַאּפ זיא בגא .ןטלַאהעג
 -סיײגַאב טימ ןעמונעגפיוא טָאה קלָאפ רענַאקירעמַא עצנַאג סָאד .רעלוּפ
 טָאה רע ןעוװ ,1916 ןיא עדער עטמירַאב סנָאסליװ טנעדיזערּפ גנורעט
 םעד ."!ךיז ןגָאלש וצ ףיוא ץלָאטש וצ זיא עקירעמַא; זַא ,טרעלקרעד
 סלַא ןימרעט ןטייווצ םוצ ןרָאװעג ןבילקעגסיוא ןָאסליװ זיא רָאי ןבלעז
 "!גירק ןופ טיהעגסיוא זדנוא טָאה רע; :גנוזָאל םעד קנַאד ַא טנעדיזערּפ
 -ײװרַאפ עלַא ייב יו ,סרעטַאעט עלַא ןיא "רעגאלש, רעטסערג רעד ןוא
 וט יַאב יַאמ זיער טנדיד יַא; :לדיל סָאד ןעוועג זיא .,,ןטרעצנָאק-סגנול
 ַא ןייז לָאז רע ,לגניי ןיימ ןגיוצרעד טינ בָאה ךיא --- רעשזדלָאס יע יב
 "! טַאדלָאס

 "-חלמ יד ךרוד עיצַאלוקריצ ןענואוועג ןעגנוטייצ עשידיי עלַא ןבָאה
 ןופ בייהנָא םייב זיא רענעייל עיינ ןופ עיצַארגימיא יד םגה; ןרָאיײהמ
 ןענעייל ןעמונעג ךיז ןבָאה ןדיי עלַא ןרָאװ .ןרָאװעג טקַאהעגּפָא גירק
 רעסיורג ַא .גָאט ַא ןעגנוטייצ עכעלטע וצ ייז ןופ ליפ ןוא ןעגנוטייצ
 עטלַא יד ןיא .עּפָאריײא ןופ שירפ ןעוועג ךָאנ זיא בושי ןגיה ןופ לייט
 טכַארבעגרעבירַא טלָאזעג ןבָאה סָאװ ,ענעגייא ןבילבעג ןענייז ןעמייה
 גנַאל טינ טשרע ךיז טָאה'מ ןעמעוו ןופ ,םיבורק ױזַא ןוא ,וצרעהַא ןרעוו
 טימ ןעמ טָאה .ןטינשענּפָא ןיטולחל ייז טָאה גירק רעד ןוא ןסירעגּפָא
 וצ גנונעפָאה רעד טימ גנוטײצ:טַאלב ַא טּפַאכעג טפָא טנעה עקידרעטיצ
 ביוא ,טָאטש רעשימייה רעד רעד ןגעוו שטָאכ העידי ַא סעפע ןעניפעג
 .טייל-החּפשמ ענעגייא ןגעוו לייוװרעד ןייגרעד טשינרָאג וליפַא ןעק'מ

 וצ ןעמוקעגסיוא עסערּפ רעשידיי רעד זיא טרּפ םעד ןיא ךיוא ןוא
 ןיא טּפַאשרעריפ-גירק-טּפיוה עשטייד יד .דצ ןשטייד םעד ןקיטסניגַאב
 -ילַארטיײנ סעקירעמַא ןופ טייצ יד טצונעגסיוא טָאה גירק-טלעוו ןטשרע
 ,עשיליוּפ עטריּפוקָא יד ןיא ןטנעדנָאּפסערָאק עשידיי ןזָאלוצוצ ףיוא טעט
 יז ידכ ,תוליהק עשידיי עסיורג טימ טעטש עשיסורזסייוו ןוא עשיווטיל
 ענױזַא עֶלַא .ןעגנוטייצ עשידיי עגיה יד וצ תועידי ןקישרעבירַא ןלָאז
 -ייד יד ךיז טָאה סע יװ ,טרילָאק ןעוועג ,ךיז טיײטשרַאפ ,ןענייז תועידי
 רעשטייד רעד ךָאנ דלַאב ,לֵאפ ןייא ןיא סנטסקינייװ .טניולעג ןעשט
 "טייהראווע יד זיא ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןיא זדָאל ןופ עיצַאּפוקָא
 .ּפ .מ ןופ ץנעדנַאפסערָאק רעטריריּפסניא-שטייד ַא טימ ןלַאפעגנײרַא
 ןטנַאּפוקָא עשטייד יד החמש רעסָאװ טימ טלייצרעד טָאה סָאװ ,ןַאמדייז
 -וצ רענעי .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא ןענייז
 -נזיוט רעטרעדנוה חנכס סיורג ןיא טלעטשעג טָאה טכירַאב רעטברַאפעג
 ,ןטנָארּפ עשיסור יד רעטניה ןדיי רעט
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 עלַא .טקידניזעג טרּפ םעד ןיא טָאה ןײלַא "טייהראוו , יד טינ רָאנ
 ןדעי ןרימשעצ החמש רעטסערג רעד טימ ןגעלפ ןעגנוטייצ עשידיי עגיה
 רעשיוװַאלס רעטליופרַאפ, רעד ןגעוו תומכח "טייהראוו; יד .,גיז ןשטייד
 טייוו טינ ןענייז טעטש עשיליוּפ ןופ ןטכירַאב ןַאמדייז יד טימ *עסַאר
 "רושז-ןגרָאמ , ןוא *טַאלבעגַאט ,, ןיא ןעײרעלּפַאלּפ עּפמעט יד ןופ קעװַא
 "יז ןייז ןגעוו ןומזּפ סנַאהַאק .בַא ןופ ךיוא יוו ,"סעינָאפ;, יד ןגעוו ?לָאנ
 ןסייוו ןטורקער עשיסור, סָאװ רַאפרעד ,הלּפמ סדנַאלסור ןיא טייקרעכ
 -שומ םייב ןוא ,ןקניל ןזיב סופ ןטכער ןופ דיישרעטנוא םעד טינ וליפַא
 ןעיירשסיוא ןוא ,יורטש ןוא ייה ךעלטניב ןדניבנָא ןעמ זומ ייז ןעריט
 ןענַאהַאק ."! אמָאלָאס ,ָאנעיס, רָאנ ,סקניל ,סטכער טינ עדנַאמָאק יד
 אפוג *סטרעוװרָאפ , ןיא ץוח ַא זַא ,ןרָאװעג ןלעפעג ױזַא *גָאז, ןייז זיא
 רעד ןיא שילגנע ףיוא טצעזענּפָא גנוקעלּפטנַא ידיטָא ךָאנ רע טָאה
 .עסערּפ"טסריוה

 ,טנעדנַאּפסערָאק ַא ןגירק וצ טקילגעגּפָא טלָאמעד טָאה "גָאט, םעד
 טָאה רע ואוו ,ןגָאהנעּפָאק ןיא ,קרַאמנעד ןלַארטיײנ ןיא ןסעזעג זיא סָאװ
 ,גירק ןיא םידדצ עדייב ןופ עסערּפ רעד וצ טירטוצ ןכיילג ַא טַאהעג
 ןרוזנעצ יד סָאװ ,סעקטָאילּפ ןוא ןעגנַאלק עלַא ןכיירג ךיוא ןגעלפ וצניהַא
 -ָאק רעד .ןקירדרעטנוא םייה רעד ןיא ךיז ייב ןגעלפ םידדצ עדייב ןופ
 ןופ טסילַאנרושז רענערַאפרעד ַא ,ןַאמסָארג רימידַאלוװ ,טנעדנָאּפסער
 עשיאייּפָארײא ןופ רענעק ַא ,דנַאלסור ןיא עסערּפ רעלַארעביל רעד
 -ריטנַאלַאב-טסעב ןוא עטרימרָאפניא-טסעב יד טקישעגוצ טָאה ,ןכַארּפש
 -ילֲאּפ עלַא ןגעוו ןוא ,ןעגנוריסַאּפ-המחלמ עקידנפיול יד ןגעוו ווירב עט
 ענייז .קרַאמנעד טכיירגרעד ןבָאה סָאװ ,"תודוס ,, עשיטַאמָאלּפיד-שיט
 --- תויתוא ייווצ טימ זיולב לופסינמייהעג ןבירשעגרעטנוא ,ןעלקיטרַא
 .רָארופ ַא טכַאמעג קרָאייוינ ןיא רענעייל עשידיי ייב ןבָאה .י .א

 -ייז סָאװ ,ווירב .י .א עשיאײטרַאּפמוא יד טימ טייזייב-טייז ןוא
 יד טימ םענייאניא ;דצ ןטריאילַא ןרַאפ רעקיטסניג ןעוועג םצע ןיא ןענ
 -בוּפ עשידיי עטלייצעג יד ןופ רענייא ,ןיקריס ןמחנ .רד ןופ ןעלקיטרַא
 -ילימ ןשטייד ןופ ףוצרּפ םעד טנעקרעד זיולב טינ טָאה סָאװ ,ןטסיציל
 "וצסױרַא ףרַאש ןוא רָאלק טומ םעד טַאהעג ךיוא טָאה רע רָאנ ,םזירַאט
 "עג "גָאט, רעד טָאה :;דצ ןטריאילַא ןרעלוּפָאּפמוא םעד רַאפ ךיז ןגָאז
 -נַא עלַא ןופ ןוא שטיוורוה קיזייא קחצי ןופ ןעלקיטרַא רעקילדנעצ טקורד
 ייב גנוטייצ יד ןטלַאהעג ןבָאה סָאװ ,גנוטייצ רעד ןיא ןטסיצילבוּפ ערעד
 -עג אצוי "גָאט, רעד טָאה ױזַא ,עיניל רעשיטסיפיסַאּפ רערעלוּפָאּפ רעד
 ךָאד םצע ןיא זיא רע רעבָא ,עיסוקסיד רעיירפ ןופ ּפיצנירּפ ןרַאפ ןעוו
 רעד ןופ עיצַאטנעירָא-המחלמ רענעמונעגנָא רעד ןופ טייוו קעװַא טינ
 ,עסערּפ רעשידיי רענַאקירעמַא רעצנַאג

 עטריאילַא יד ןופ טייז רעד ףיוא גירק ןיא ןײרַא זיא עקירעמַא ןעוו
 ןיא עיצולָאװער-ץרעמ רעד ךָאנ ןיוש ,1917 ,לירּפַא בײהנָא ןיא ,ןטכַאמ
 רעייז ַא ןיא ןעוועג עקירעמַא ןיא ןעגנוטייצ עשידיי יד ןענייז ,דנַאלסור
 ןטייב ,עיניל עיינ ַא ןעמעננָא טזומעג ןבָאה ייז .עגַאל רעמעווקַאבמוא
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 ךיז ןבָאה ייז יו םעד ךָאנ .עיצַאטנעירָא-המחלמ עצנַאג רעייז לַאטָאט
 ַא טימ ייווצ יו רעמ רענעייל יד ןופ ןטקניטסניא יד ךָאנ טּפעלשעגכָאנ
 ןיא ךיז ןעוועריקרַאפ וצ רעווש רעייז ןוא רעייז ןעוועג ייז זיא ,רָאי בלַאה
 ןופ םישדח עטשרע יד ןיא עקַאט ייז ןבָאה .גנוטכיר רעטצעזעגנגעק רעד
 -חלמ םעניײמעגלַא ןַא ןגעק טריטיגַא ,טגעמעג ךָאנ טָאה'מ ןמז-לכ ,גירק
 רענעייל יד ןעקניוונָא טוװאורּפעג יז ןבָאה רעטעּפש וליפַא .וויזירּפ-המ
 ןופ סעיצקַא יד ןגעוו ןטכירַאב עטסכעלטניירפ יד ךרוד ,ןטלַאה ייז ואוו
 -ַאטיגַא-המחלמ-יטנַא ַא טריפעג ץלַא ךָאנ ןבָאה סָאװ ,רענגעק-סנסיוועג
 "רָאפ, רעד .ײמרַא רעד ןיא ןעניד ןייג וצ טגָאזעגּפָא ךיז ןבָאה ןוא עיצ
 רעד ןופ ןעגנוקרעמַאב עגנַאל טלעטשעגוצ 1917 ןיא וליפַא טָאה "סטרעוו
 ,ןעלקיטרַא המחלמיָארּפ ןוא עטריאילַא-ָארּפ סווָאנַארַאב .מ וצ עיצקַאדער

 םעד ןרעקוצרעביא ןעמוקעגנָא רעגנירג ?טייהראוו, רעד זיא רעדיוו
 ןשידיי-שילגנע םעיינ ַא ןריטקַאדער קעװַא זיא דמלמ .מ .ש .רד .ץלעּפ
 -ייז רעבעגסױרַא רעד סָאװ ,"לקינָארק שיאושזד ןַאקירעמַא, ,לַאנרושז
 -טייל יד .ןעגנודניברַאפ עשטייד טימ דיי ַא ,סוָארטש .רד ןעוועג זיא רענ
  .שיטָאירטַאּפ קידרעייפ ןעוועג ןענייז ?טייהראוו; רעד ןיא ןעלקיטרַא
 -עגוצ טָאה טַארַאּפַא-עדנאגאּפָארּפ-סגירק רענַאקירעמַא רעד סָאװ ץלַא
 ,סיילפ סיורג טימ טקורדעג "טיײהרַאװ, יד טָאה ,טלעטש

 רענייא ;ןילדע םַאיליװ ,רָאטקַאדער ַא טַאהעג ןיוש טָאה ?גָאט, רעד
 ,ןיקריס .נ .רד ,רע .ןדיי ייב ןטסילַאיצָאס המחלמיָארּפ עקינייװ יד ןופ
 "ןכערברעביא, טפרַאדעג טינ ךיז ןבָאה רעטעברַאטימ עטלייצעג ךָאנ טימ
 "טימ-"גָאט, עטסרעמ יד ייב .עיצַאטנעירָא-המחלמ רעיינ רעד בילוצ
 רערעטיב ַא ןעועג ךורברעביא רעלעמרָאפ רעד רעבָא זיא רעטעברַא
 רעד ןופ טייז רעד ףיוא ןעוועג ץלַא ךָאנ ןענייז סעיטַאּפמיס ערעייז .קסע
 טָאה סָאװ ,סיאול טנייס ןיא רָאפנעמַאזוצ ןשיטסילַאיצָאס ןופ עיצולָאזער
 רעמ טינ רַאפ הכולמ רעשטייד ךעלרעזייק רעד ןופ דצ םעד טנעקרענָא
 עיינ יד ייז ןבָאה .דצ ןטריאילַא םעד יו ,שיטסילַאירעּפמיאיַאושזרוב
 ."סטרעוװרָאּפ,, רעד יו ,קשח רעמ טינ טימ ןעמונעגנָא עיצַאטנעירָא

 "סטרעװרָאפ/ רעד זַא ,ייברעד ןטלַאהעג סע טָאה טייצ רענעי םורַא
 עלַא ,ןייגנָא טעו המחלמ יד ןמזילכ ,ןרעוו טלעטשעגּפָא ןצנַאגניא לָאז
 -רעביא עשילגנע ַא ןלעטשוצ טזומעג ןבָאה ןעגנוטייצ עשידנעל-דמערפ

 -עג טָאה סָאװ ,רעמונ ןדעי ןיא הרוש רעדעי ןופ טמַא-טסָאּפ םוצ גנוצעז
 -טסָאּפ טּפיױה ןיא ןעגנוצעזרעביא יד .םינינע-המחלמ וצ תוכייש ַא טַאה
 -ָארּפ יד ןטלַאהנָא ןופ טרּפ ןיא זַא ,ןזיוועג ןבָאה ןָאטגנישַאװ ןיא וויכרַא
 יד ןשיווצ ןעוועג ןעגנוטייצ עשידיי יד ןענייז עיניל-עדנאגאּפָארּפ עשטייד
 ,עסערּפ רעקיכַארּפש-דמערפ רעד ןופ רעטעלב עטריטעמָארּפמָאק עמַאס

 טלייצרעד ןטייהנגלעג ענעדיישרַאפ ייב לָאמ עכעלטע ןיוש זיא סע
 "סטרעוורָאפ, םעד טעװעטַארעג זַא ,אפוג ?סטרעװרָאּפ , ןיא ןרָאװעג

 שיטקַאפ ,ןָאסליװ טנעדיזערּפ םייב עיצנעוורעטניא סלַאשרַאמ יאול טָאה
 רעד ,סרעּפמָאג לעוימעס .דצ רעדנַא ןַא ןופ ןעמוקעג גנוטער יד זיא
 טָאה רעכלעוו ,רָאביײל װָא ןָאשיירעדעפ ןַאקירעמַא רעד ןופ טנעדיזערּפ
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 רַאפרעד ,ןענָאסליװ ייב *טנָארפ ןשימייה, ןפיוא העד עסיורג ַא טָאהעג

 ןיא ןטלַאה וצ טייצ-המחלמ ןיא טנעדיזערּפ םעד ןפלָאהעג טָאה רע סָאװ

 "עג טָאה ,ןשטייד ןוא עשירייא ןופ טרינימָאד ,סנָאינוי עסיורג יד םַאצ

 ןדיימרַאפ וצ ידכ ,*סטרעוורָאפ, םעד ןעניוש וצ טנעדיזערּפ םייב טלעוּפ

 ןיא טיזיוו סלַאשרַאמ יאול .עדנאגאּפָארּפ טנורגרעטנוא ערעכעלדעש ַא

 רעלעמרָאפ רעד יװ רעמ טינ ןעוועג ןיוש זיא טנעדיזערּפ םייב קיטנוז ַא

 .הצע סעסרעּפמָאג ףיוא ,סולשַאב ןקידרעירפ סנָאסליװ רַאפ ץורית

 טָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןיא :זיא הרוש עטשרעטנוא יד

 -ָאּפ ןוא טייקפייר ליפ ןזיװעגסױרַא טינ עקירעמַא ןיא עסערּפ עשידיי יד

 וצ טָאטשנָא ,רענעייל עריא ךָאנ טּפעלשעגכָאנ ךיז טָאה יז .לכש ןשיטיל

 ךיז ןטיהרַאפ וצ ןזיווַאב טינ טָאה יז .טייצ רעשיטירק ַא ןיא ייז ןריפ

 ןיא טסיירט לקיטש ַא .שזַאמַאלב ןטסיזמוא ןַא ןופ רענעייל עריא ןוא

 "עי ןיא סרעריפ-טרָאװ ערעזדנוא ןופ טייקיטכיזצרוק רעד רַאפ ןַארַאפ

 "ליוו טנעדיזערּפ .ןרָאװעג טשימעצ ןענייז ּפעק ערָאלק ןעוו ,טייצ רענ

 ירעטסינימ סדנַאלסיוא ןַא טַאהעג טעניבַאק םענעגייא ןייז ןיא טָאה ןָאס

 סָאװ ,ןעיירב סגנינעשזד םַאיליוװ ,רעקיטילָאּפ רענַאקירעמַא ןטמירַאב ַא

 רע ,ןלַאפעגנײרַא רע זיא 1916 ןיא לעפטרָאּפ ןייז ןבעגפיוא ןכָאנ דלַאב

 ןוא ,*םולש-טלעוו רַאפ דנוב רעטעברַא/ ןַא רַאפ עיצקעל ַא ןטלַאהעג טָאה

 רעד רַאפ רַארָאנָאה ןייז זַא ,ןזיועגסױרַא ךיז טָאה רעטעּפש רָאי ַא טימ

 סאבמוד .רד ,רָאדַאסַאבמַא ןשיכיירטסע םעד ןופ ןעמוקעג זיא עיצקעל

 רעשידיי רעד ןופ רעריפ-עסערּפ סָאװ רעמ טינ . . . דנָאפ"עדנאגאּפָארּפ

 סע יוװ ,ןתועט עכלעזַא ןכַאמ וצ ןעניגרַאפ טינ ךיז ןענעק עיצַארגימיא

 .עיסימיד ןיא ןַאמ-הכולמ רענַאקירעמַא ןַא ןביולרעד ךיז ןעק

 טָאה "גָאט, רעד ויב ,"נָאטש ןיא םיכוסכס 2
 "טםייהראוו איד, ןעגנולשעגנייא

 ייב גלָאפרעד יא ןבָאה וצ ןלַאפעגסיוא זיא "גָאט, ןופ לרוג ןפיוא

 וצ ױזַא ,החּפשמ רענעגייא רעד ןיא םיכוסכס עקידרדסכ יא ,רענעייל יד

 ךיז ךיא בָאה גנוטייצ רעקיזָאד רעד ןופ בייהנָא ןגעוו לטיּפַאק ןיא .ןגָאז
 -סיוא קילב ןטשרע ןפיוא ןענעק סָאװ ,םיטרּפ טימ ןעמונרַאפ ךעלריפסיוא

 ןומ רעטיײוװ ךיױא לע ךיא .ןטייקיניילק עקידנטיײדַאבמוא יװ ןעז
 עשידיי ןופ ןבעל ןיא סָאװ ,רַאפרעד ןענעכייצרַאפ ןטייקיניילק ענױזַא
 "עג םיכוסכס עקיטשינ ןבָאה ,טרפב "גָאט, ןופ ןוא ,ללכב ןעגנוטייצ

 ןעוועג זיא סָאװ ,גנוטייצ ַא זיא לָאמ ןייא טינ .עלָאר עסיורג ַא טליּפש
 ןעוועג ,טלעוו רערעסיוא רעד רַאפ חוכ רעכעלטפַאשלעזעג רעסיורג ַא

 ,תוקולחמ עטסקינייװעניא רעביא גנַאגרעטנוא ןופ לעוװש ןפיוא

 רָאטקַאדער ןשיוװצ טיירטש רעד ןרָאװעג'טנָאמרעד ןיוש זיא ןביוא
 -רעד ןצ ןביײהנָא לָאז "גָאט רעד; ןעוו ,עטַאד רעד ןגעוו רעטלַאװרַאפ ןוא
 רעצרוק ַא טימ גנונעכייצרַאפ ענעי ןצנעגרעד וצ ָאד קיטיונ זיא .ןענייש
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 טיג סָאװ ,גָאט ןטשרע םעד טייל-"גָאט , יד ןשיווצ גירק ַא ןגעוו עטכישעג
 -ַאש-טּפיוה יד ןופ סעיציבמַא ןוא ןטנעמַארעּפמעט יד ןגעוו ףירגַאב ַא
 ."גָאט, ןופ סרעפ

 : סָאװ טָא טָאה טריסַאּפ
 טנעדיזערּפ ןופ ווירב ןטימ ץלָאטש ןעוועג זיא סָאװ רָאטקַאדער רעד

 טייז עטשרע עצנַאג יד ןעמענרַאפ וצ העדב טַאהעג טָאה ,םיא וצ ןָאסליװ
 טימ ןוא ווירב ןופ עילימיסקַאפ רעד טימ "גָאט , רעמונ ןטשרע םעד ןופ
 "עג זיא רעטלַאװרַאפ רעד ןעוו .טסקעט ןופ גנוצעזרעביא רעשידיי רעד
 "עג טרעוו רע רעדייא ,רעמונ ןופ סעמרָאפ יד ןקוקנָא קורד ןיא ןעמוק
 זיא רע .ןרָאװעג ןלעפעג טינ ללכ טייז עטשרע ַאזַא םיא זיא ,טקורד
 עטסקיטכיוו יד ןטלַאהטנַא זומ טייז עטשרע יד זַא ,ףיורעד ןענַאטשַאב
 טָאה רע .רעטנעצ ןיא לווירב סטנעדיזערּפ םעד ץוח ַא ,גָאט ןופ סעיינ
 -רַאטימ יד .טַאקַאלּפ ַא יו ןעזסיוא לָאז גנוטייצ יד זַא טלָאװעג טינ
 לעפַאב ַא ןָא ,ןעגנורעדנע ענייק ןכַאמ טלָאװעג טינ רעבָא ןבָאה רעטעב
 ןוא ץַאז םעד ןפרָאװעצ ןַײלַא רעטלַאװרַאפ רעד טָאה .רָאטקַאדער ןופ
 ,ליוו רע יוװ ןייז לָאז טייז עטשרע יד זַא טריפעגסיוא טָאה

 המחלמ ַא ןפורעגסױרַא ךיילג טָאה סגרעבנייוו טקַא רעקיזָאד רעד
 -ַאב סיואכרוד זיא ןייטשנרעב ןַאמרעה .,רָאטקַאדער ןטימ םיא ןשיווצ
 ןוא טלַאהניא ןרַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ זיא ןיילַא רע זַא ,ףיורעד ןענַאטש
 טכער ןייק טָאה רענייק ןוא ,גנוטייצ רעצנַאג רעד ןופ םרָאפ רעד רַאפ
 ןייז וצ ךעלסילשסיוא ןרעהעג סָאװ ,םינינע יד ןיא ךיז ןשימ וצ טינ
 רעסָאװ סייוו רע זַא ,ןעוועג רעבָא זיא הנעט סגרעבנייוו .ץנעטעּפמָאק
 -וקנָא זומ סָאװ ,רָאטקַאדער רעד .ןבָאה ףרַאד גנוטייצ עשידיי ַא םינּפ
 טסילַאנרושז רעסיורג סלַא ןטליג ךיז געמ ,סרעצעזרעביא עשידיי וצ ןעמ
 ַא ןופ לעטשפיונוצ ןפיוא רעבָא ,ןעגנוטייצ רענַאקירעמַא עטסערג יד ןיא
 .ןייז טינ ןורחא-קסוּפ ןייק רע ןעק שידיי ףיוא ןדיי רַאפ טַאלב

 ךיז טלעטשעג ,ךיז טייטשרַאפ ,טָאה בַאטש-עיצקַאדער רעצנַאג רעד
 ןבעגעגרעביא ךוסכס רעד זיא הרירב ןיאב .רָאטקַאדער ןופ דצ ןפיוא
 -נָארַא ןוא ָאריּפַאש --- גנוטייצ רעד ןופ ןריצַאניפ-טּפיױה יד וצ ןרָאװעג
 טָאה ,ןלעפעג טינ ןצנַאגניא ןענָאסנָארַא גירק רעטשרע רעד זיא .ןָאס
 עשירעגירק יד טימ ןקסוע ךיז ןײלַא ,ָאריּפַאש דוד ,ףתוש םעד ןזָאלעג רע
 רעּפַאנק ַא זיא רע זַא ,טסואוועג ליואוו טָאה ָאריּפַאש .,טייל-סגנוטייצ
 ןוא ,רָאטקַאדער םעד טכערעג ןבעגעג רע טָאה ,ןכַאז-סגנוטייצ ןיא ןעדי
 ,קסע ןַא רוטּפ

 םגה ,גרעבנייוו רעטלַאװרַאפ רעד זַא ,ןרָאװעג רָאלק זיא ןכיגניא
 ןרָאלק רעקינייװ רעמ םענעגייא ןַא דָארג טָאה ,רעביירש ןייק טינ ןײלַא
 "יא רעביירש רעליואוו ַא ,רָאטקַאדער רעד .גנוטייצ יד ןריפ וצ יוװ ןַאלּפ
 טָאה ,עסערּפ רענַאקירעמַא רעד רַאפ טעטילַאיצעּפס ןייז ןופ םינינע רעב
 עשירָאטקַאדער עלַא טימ ,רָאטקַאדעױ ַא ןייז ףרַאד רע זַא ,טסואוועג רָאנ
 יד רַאפ ןבעגסױרַא ףרַאד רע גנוטייצ ַארַאפ סָאװ .,םידובכ ןוא ןטכער

 טָאה רע ןוא רָאלק סקירעביא ןעוועג טינ ןיילַא םיא זיא רענעייל עשידיי |
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 "טימ עטנכייצעגסיוא ייווצ טַאהעג טָאה רע .טגרָאזעג ּפַאנק םעד ןגעוו
 "ניא ךיז טָאה רע ץנעטעּפמָאק סנעמעוו ףיוא ,ןויבצ ןוא ץכ ,מ ,רעפלעה

 סָאװ ןָאט ןיוש ןלעוװ ייז זַא ,רעכיז ןעוועג זיא רע .ןזָאלרַאפ ןצנַאג
 ,ףרַאד'מ

 ,ןטסילָאנרושז עטלושעג-שיאייּפָאריײא ייווצ יד ןופ ןפירגַאב יד ןוא
 "עג טינ ןבָאה ,גנוטייצ יד טריפעג רָאטקַאדער-"גָאט , ןרַאפ ןבָאה סָאװ
 -גלָאפרעד ןטריזינַאקירעמַא ןופ ןעיידיא עשיטסילַאנרושז יד טימ טמיטש
 ןיא עסערּפ רעשידיי רעד םורַא ןסקַאוװעגסיױא זיא רעכלעוו ,רחוס ןכייר
 ,ןצכעריפ-סגנוטייצ עגיה ליפ ןופ ןטלַאהעג קרַאטש טָאה ןוא עקירעמַא
 .ןרָאװעג ןפרָאװרַאפ רעטעברַאטימ סרָאטקַאדער-"גָאט/, ןופ ןענייז סָאװ
 עכעלנעזרעּפ ןופ ץכעלָאש רעכעלבָארג רעד ןופ ןינע םעד קידנלײשסױרַא
 טזומעג ךוסכס םעדיטָא ןיא ןבָאה סָאװ ,סעיטַאּפיטנַא ןוא סעיטַאּפמיס
 "רעטנוא רעד זיא ,ןשטנעמ ןשיווצ ןטיירטש עלַא ןיא יו ,עלָאר ַא ןליּפש
 -ַאב םצע ןיא גנוטייצ רעיינ רעד רַאפ ןעמַארגָארּפ עדייב ןשיװצ דייש
 "ייצ עשידיי עטוג ַא סָאװ ,ףיורעד ןקילב ערעדנוזַאב ערעייז ןיא ןענַאטש
 .ןלעטשרָאפ ךיז טימ ףרַאד גנוט

 רעד ןרָאװעג ןלעפעג טינ ללכ זיא ןגעלָאק סנייטשנרעב ןַָאמרעה
 ןענַאהַאק ייב .ןַאהַאק .בא ,רָאטקַאדער ןשידיי ןטסכיײרגלָאפרעד ןופ סרוק
 "רַאפ סנטסרעמ ,ענעסקַאורעד רַאפ רדחזיקדרד ַא ןעוועג גנוטייצ יד זיא
 "ױזַא טימ ןרַאנרַאפ זומ'מ ןעמעוו ,םידימלת עליופ רָאג זיב טפָא ,עטבערג
 "וג עקיטסייג יד ףיוא ןשטילג גנירג ךיז ןלָאז סָאװ ,*סעקמָאקַאל , ענ
 ,דומיל"רכש םעד ןגירקסיורַא זומ'מ ןעמעוו ןופ ,םלוע-יקדרד ַא ןופ סנעמ
 ןיא ןַארַאפ ןיוש ןענייז סע זַא ,טגייצרעביא ןעוועג ןענייז ,רעדיוו : ,ייז
 -סייג יד ןופ ןסקַאװעגסױרַא ןענייז סָאװ ,רענעייל עשידיי גונעג עקירעמַא
 ַא ןופ הרות יד ןעמענוצפיוא טיירג ןענייז ןוא ,ךעלכיש-רעדניק עקיט
 ןוא ןשידיי ןכעלטנירג ַא ךיז טברעוורעד'מ ואוו ,הבישי רענרעדָאמ
 ,ןסיוו ןכעלטלעוו

 רענעייל"גנוטייצ רעשידיי רעד זַא ,טסואוועג ךיוא טָאה גרעבנייוו
 ןייֵלַא רע יו ,טגייצרעביא ןעוועג רעבָא זיא רע .ןרעוו ףייר ןיא טלַאה
 -רָאי ןטסקיסיירד םוצ ל?קיטרַא ןגנַאל ןייז ןיא טלייצרעד רעטעּפש טָאה
 יד ןכַאמ ףרַאד'מ זַא ,1945 ,רעכמעווָאנ בייהנָא ןיא ,"גָאט, ןופ גָאט
 ָאטינ זיא שרדמה-תיב ַא ןיא ,שרדמהיתיב ןשימייה ַא רַאפ גנוטייצ עיינ
 יּפָא ןדיי ןײרַא ךיז ןּפַאכ סע .הבישי רענרעדָאמ רעד ןופ ןילּפיצסיד יד
 .העש רעיירפ ַא ןיא םיליהת ךעלטיּפַאק רָאּפ ַא ןגָאזוצּפָא ,ןענעווַאדוצ
 .ארמג איגוס עברַאה ַא רענרעל-ליואוו ַא טנרעל רעדנעטש ַא ייב ץעגרע
 "עדנַא רעבָא .הרות-ירתס ןיא וליפַא ךיז טפיטרַאפ לקניוו ַא ןיא שורַּפ ַא
 ןטסָארּפ ַא טימ ןייגליואוו ןזָאל ךיז לייוורעד ןענעק ,שילָאּפ ןיא ,ןדיי ער
 . . . םילטב-םירבד ןגעוו סעומש

 "ניא ,עיציבמַא רעכעלנעזרעּפ ןופ ץכעלָאש עבָארג יד רעבָא טָאה
 ,וצרעד ןזָאלרעד טשינ לָאמ ןייק ,ןזירּפַאק עטסקיטשינ וליפַא ,ןסערעט
 ןיײטשרַאּפ וצ ןוװאורּפ ןוא ןדיירכרוד קיאור ךיז ןלָאז םידדצ עדייב זַא
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 ץלַא עיצקַאדער רעד ןופ דצ רעד טָאה םעד טָאטשנָא .ערעדנַא יד ענייא

 .רעטלַאװרַאפ םעד ןעמַאצ לָאז רע ןָאריּפַאש דוד וצ טדנעוועג ךיז רעטּפָא

 סָאװ ,ָאריּפַאש רעקיבלעז רעד יװ ,ןעזוצ טזומעג טָאה ,רעדיוו ,גרעבנייוו

 רעביירש ענייז טזָאל רָאטקַאדער רעד יו ןייטשרַאפ טנעקעג טינ טָאה

 טװאורּפעג וליפַא טָאה רע ןוא "טייצ סעמריפ רעד ףיוא ,, ייט ןעקנירט

 ןרירטסיגער) "קַאלק-םייט ַא ןשטנָאּפ , ןלָאז רעביירש יד זַא ,ןריפנייא

 ,טונימ יד יונעג ןקירבַאפ ןיא טנכייצרַאפ סָאװ ,רעגייז ַא ןיא ןטרַאק

 (ןינב םעד ןזָאלרַאפ ןוא ןײרַא ןעמוק עטלעטשעגנָא ןוא רעטעּברַא ןעוו

 ,םינינע ןיא קסוּפ רעטצעל רעד ןייז רָאג לָאז שטנעמ רעדיטָא זַא --

 .ףירגַאב ןטסדנימ םעד ןבָאה וצ ןָא טינ טבייה רע עכלעוו ןגעוו

 ןָאריּפַאש ,ןשטנעמ-טלעג עדייב ןייטשנרעב ןַאמרעה טָאה לייוורעד

 -גנישַאװ ןיא טנעדיזערּפ רעד זַא ,דובכ םעד טפַאשרַאפ ,ןענָאסנָארַא ןוא

 ןעזעגנייא ייז ןבָאה ןענָאסליװ ייב טיזיוו ןכָאנ .ןעמענפיוא ייז לָאז ןָאט

 ןבָאה ,"תוכלמ , ייב זיא רָאטקַאדער רעייז שטנעמ רעבושח ַא רַאפ סָאװ

 -ג1ײרַא טָאה רע סָאװ ,טלעג סָאד ןגרעבנייוו טלָאצעגסיױא םיא בילוצ ייז

 עכעלטע רַאפ עמוס רעקידנטיידַאבמוא ןַא ץוח ַא ,טַאלב ןיא טגיילעג

 .גרעבנייוו ןוא ,ןטלַאהעגנָא ךָאנ טָאה רע סָאװ ,גנוטייצ רעד ןופ סעיצקַא

 .*גָאט , ןופ רעטלַאװרַאפ סיוא ןרָאװעג זיא

 ָאריּפַאש ןשיווצ תועט-חקמ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא טייצ רענעי םורָא

 "נגייא יד .וועיעסיָאמ ןָאעל ,רעיוב-ןקירב ןטמירַאב םעד ןוא ןָאסנָארַא ןוא

 סָאװ ,רעינישזניא ןטמירַאב םעד טלעטשעגנָא ןבָאה "גָאט, ןופ רעמיט

 ,רעקיטירק רעשידיי רעקידנגָאזוצ ליפ ַא ןעוועג ןרָאי עגנוי ענייז ןיא זיא

 רע .טלַאהעג ןדובכב ַא רַאפ ,"גָאט/; ןופ רעריפנָא ןוא טנעדיזערּפ סלַא

 תעב ,גנוטייצ רעד ןופ רעריפ סלַא ןבָאה םיא ףרַאד'מ זַא ,טניימעג טָאה

 רעד ןופ ןטפעשעג יד ןריפ לָאז רע טלָאוװעג רָאנ ןבָאה רעבעגסיױרַא יד

 טָאה ,ןרָאװעג טרעלקעגפיוא םיא זיא ןינע רעד יוו ךיג יױזַא .גנוטייצ

 ,םיתב"ילעב יד קידנרעלקרעד ,"גָאט, ןופ ןגיוצעגקירוצ ךיז וװעיעסיָאמ

 .ןעדי רעּפַאנק ַא רע זיא ןטפעשעג-סגנוטייצ ןיא זַא

 ייב ,60,000 ןופ עיצַאלוקריצ ַא ןופ - ,ןפָאלעג טייצ יד זיא לייוורעד

 עקיטשינ טימ ,טנעמַאנָאבַא רָאי ַא רעלָאד 3,50 ןוא רעמונ ַא טנעס ַא

 .ןטיציפעד עקידנעטש ןבָאה טזומעג גנוטייצ יד סטָאה ,ןסנָאנַא ןופ תוסנכה

 ןוא *גָאט, םעד ןצנַאגניא ןלעטשוצּפָא ןסָאלשַאב רעבעגסױרַא יד ןבָאה

 דובכ ןרַאפ ,טנכערעג יז ןבָאה ,בגַא .*קַאז-קידרעכעל; ןופ ןרעוו רוטּפ

 "קיל גנוטייצ יד ייז ןגעמ ,טלָאצַאב גונעג ןיוש ייז ןבָאה ןָאטגנישַאו ןיא

 .ןרידיוו

 .טסואוועג טינ יז ןבָאה ,קסע ןופ ןרעוו וצ רוטּפ ױזַא יו ןליפַא רָאנ

 4 הנעט רעשירחוס-טנוזעג ַא טימ ןגרעבנייוו וצ ןענַאטשעגוצ ייז ןענייז

 -טנרָא ןַא עשז"ייז ָאט ,טּפעלשעגנײרַא עטָאלב רעד ןיא זדנוא טסָאה וד,

 .?סױרַא רעכיג סָאװ זדנוא ּפעלש ןוא שטנעמ רעכעל

 ןריפוצכרוד ןעמונעג ךיז ףיוא גרעבנייוו טָאה 1915 ןופ ףוס ןיא

 יד וצ טעטכילפרַאפ לעיצעּפס טליפעג ךיז טָאה רע .עיצַאדיוװקיל יד
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 ,גנילירפ ןיא ,רעירפ םישדח עכעלטע טימ סָאװ ,םעד בילוצ רעבעגסױרַא

 -רעביא ןַאלּפ סָאריּפַאש טרעטשעצ טָאה ןוא טשימעגניײרַא ךיז רע טָאה

 "עג זיא גרעבנייוו .רעלָאד 7,500 רַאפ ,ןרעלימ יאול *גָאט; םעד ןבעגוצ

 "וצרעביא טייל-?טייהראוו , יד ןטָאבנָא טעוו רע .רָאנ יוװ זַא ,רעכיז ןעוו
 ןקיש רַאפ זיולב "גָאט, ןופ עיצַאטוּפער עטוג יד ןוא ןעמָאנ םעד ןעמענ
 -ָאבַא-"גָאט; עטלָאצַאב טנזיוט עכעלטע יד וצ גנוטייצ עטקינייארַאפ יד
 "רָאפ ןייז ןָא ןּפַאכנָא דלַאב ךיז ןשטנעמ-"טייהראוו , יד ןלעװ ,ןטנענ
 סָאד טכַאמעג םיא ןופ רעמיטנגייא-?טײהרַאװ, יד רעבָא ןבָאה .גאלש

 | | , :רעטכעלעג עטסערג
 ערעייא ןּפעלשוצסױרַא םינָארַאנ ענױזַא ןייז רימ ןלָאז סָאװ רַאפ;

 ןלָאז ָאט ,גנוטייצ ַא טלָאװעג ייז ךיז טָאה סע ? עטָאלב רעד ןופ טייל
 יד טימ ךיז ןענעכעררעדנַאנופ ןופ טָאּפָאלק ןטימ ןטלַאה ךיז טציא יז
 | ,?ןטנענָאבַא

 םירחוס יד טגנערב רע ןעוו ,גנואיצַאב-קזוח רעד ןופ טכַארבעגפיוא
 ייז ביוא ,טנרָאװעג ייז גרעבנייוו טָאה ,האיצמ ַאזַא "טייהראוו; רעד ןופ -

 -ַאב ןוא "גָאט, ןיא ןײרַא רעדיוו ךיז רע טפרַאװ תוקזחמ ליפוצ ןכַאמ
 ייז ףיוא קָאנושַארטס רעקיזָאד רעד טָאה .גנוטייצ עיינ יד טקיטסעפ

 ןבָאה טייל-"טייהראוו; יד .גנוקריוו עטצעזעגנגעקטנַא יד טכַאמעג רָאג -
 : טרעפטנעעג ףיורעד םיא

 -זנָארב ערעייא טימ רעדיוו זדנוא טעשַארטס ריא ,טייג ןיוש טייג,
 סָאװ ןיוש ךָאד ןסייוו רימ ;שירַאנ טינ ךיז טכַאמ ? סרעכעלב רעליוו
 | ."טרעוו ןענייז סעקנושַארטס עכלעזַא

 םיא ייב זיא סע .טנרָאצרעד ןגרעבנייוו טָאה סױטשנעמַאזוצ רענעי
 יד ןבָארגַאב --- ןוא "גָאט, םעד ןעװעטַאר וצ ,ךַאזךוחצנ ַא ןרָאװעג
 ןבָאה ןָאסנָארַא ןוא ָאריּפַאש ןטייקירעווש רעמ סָאװ ןוא ."טייהראוו;
 -טנַא ןייז ןיא ןרָאװעג גרעבנייוו זיא רענעסיברַאפ ץלַא ,טכַאמעג םיא
 -וצ טָאה רע ,קסע ןופ טגָאזעגּפָא ןצנַאגניא ךיז טָאה ןָאסנָארַא .סולש
 טינ ךיוא טָאה ָאריּפַאש דוד .ןָאריּפַאש סעיצקַא-"גָאט, ענייז ןפרָאװעג
 -1ײרַא רעדיוו לָאז ,גרעבנייוו ,רע זַא ,ןַאלּפ סגרעבנייוו ןופ ןרעה טלָאװעג
 ךָאנ ןבעג םיא לָאז ָאריּפַאש ןוא רעלָאד 20,000 זיב "גָאט ,, ןיא ןגייל
 ןטגוזעג ַא ףיוא לעיצנַאניפ גנוטייצ יד ןלעטש וצ ידכ ,טלעג שירפ לסיבַא
 ןפלָאהעגסױרַא "לּפינק, ריא ןופ טָאה יורפ סָאריּפַאש .טנעמַאדנופ
 "עג קינייװ ױזַא טָאה ןיילַא ָאריּפַאש .רעלָאד 10,000 טימ ןגרעבנייוו
 ןגרעבנייו טָאה ,רעמיטנגײא:טּפױה סלַא ,רע זַא ,"גָאט ,, ןופ ןטלַאה
 -נייוו יבַא ,רָאי 10 ףיוא גנוטייצ רעד רעביא טכַאמלופ יד ןבעגעגקעװַא
 ."גָאט , ןרַאפ טלעג עשירפ ךָאנ ןעמוק טינ רעמ םיא וצ לָאז גרעב

 "גיײרַא גרעבנייוו ךיז טָאה ,עינעשעק ןיא טקַארטנָאק-טּכַאמלופ ןטימ
 ןיא ןעגנומענרעטנוא-יוב ענייז קידנזָאלרעביא ,טעברַא רעד ןיא ןפרָאװעג
 ,טנעה יד ןריפעצ ףיוא טלעג לסיב ןטימ .טנעה ערעדנַא ףיוא ליװזנַארב
 ןעצ ַא קידנסילשנייא ,ןגירק וצ ןזיוװַאב טָאה רע סָאװ ,ןטידערק יד טימ
 ףיוא עטלעטשעגנָא-?גָאט , עלַא ןופ ןטלַאהעג יד ןופ האוולה עקיטנעצָארּפ
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 ענייז ןענייטשנרעב ןַאמרעה טלָאצעגסױרַא תישאר גרעבנייוו טָאה ,רָאי ַא

 רוטּפ זיא ןוא ?םידוהַאי; יד ןופ טכַארבעג טָאה רע סָאװ ,רעלָאד 10,000

 ןדלָאמעג ,ךיז טיײטשרַאפ ,ןעמ טָאה "גָאט , ןיא .רָאטקַאדער ןופ ןרָאװעג

 רעגנַאל ַא ףיוא קעװַא טרָאפ רָאטקַאדער רעד זַא ,דַארַאּפ סיורג טימ

 זיוה סָאד טלדנַאהעגנייא ףכית רע טָאה םעד ךָאנ .עּפָאריײא ןייק העיסנ

 טימ עיצקַאדער יד טנדרָאעגנייא טָאה רע ואוו ,יײװדָארב-טסיא 183 ןופ
 ,"טַאלבעגַאט , ןוא "סטרעוװרָאפ,, ןשיווצ ,*גָאט/,, ןרַאפ קורד םענעגייא ןַא

 "ייז טירש עטסקענ ענייז ."טייהראוו/, רעד ןופ קָאלב ןייא יו רעמ טינ

 ןופ --- רעטלַאהכוב-טּפיוה םענערַאפרעד םעד ןגירקוצסױרַא : ןעוועג ןענ

 ןופ --- ןסנָאנַא ןופ קורד םייב רעקינכעט ןטסעב םעד ; "סטרעוװרָאפ ,

 זיולב טינ ןעיובוצפיוא געיעג ַא ןיא ךיז ןזָאלוצקעװַא ןוא ;?טַאלבעגַאט;,

 "רַאפ וצ טייקכעלגעמ רעדעי ןצונוצסיוא עקַאט רָאנ ,תוסנכה"ןסגָאנַא יד

 ,"גָאט , ןופ עיצַאלוקריצ יד ןרעסערג

 םעד ,סקָא ףלָאדַא :ןרעטסומ ייווצ טַאהעג ךיז רַאפ טָאה גרעבנייוו

 ןרָאװעג םיא ייב זיא סע .ןַאהַאק .בַא ןוא ,*סמייט; ןופ רעבעגסױרַא

 רעטסנרע ןַא ןופ גלָאפרעד ַא ןכַאמ ןעק רע זַא ,ןזײװַאב וצ עיציבמַא ןַא

 ןטימ ןָאטוצפיוא ןזיוװַאב טָאה סקָא יו ,גנוטייצ רעשידיי רעטוג ןוא

 ןטלַאהעג קרַאטש ךיוא רעבָא טָאה רע ; עקירעמַא ןיא טַאלב ןטסבושח

 "טייל לָאצ עטסערג יד ןקידירפַאב וצ יוװ ,ןּפַאנשרעד וצ שוח סנַאהַאק ןופ

 עדייב ןופ זעטניס ַא ןרעוו לָאז גנוטייצ ןייז זַא ,טלָאװעג רע טָאה .רענ

 יטָא וצ רעטנענ ןעמוקוצוצ ."סטרעוורָאפ, ןוא "סמייט; :ןרעטסומ

 יד זַא ,תיבה:לעב ַא ןופ טכַאמ עצנַאג ןייז טצונעג רע טָאה ,ליצ םעד

 סע יװ ,ךעלטקניּפ ױזַא ןגלָאפסױא ןוויטקעריד ענייז לָאז עיצקַאדער

 .עטלעטשעגנָא-סטפעשעג עלַא ןגלָאפ טזומעג םיא ןבָאה

 ןויבצ טינ --- ןרָאװעג ןגרעבנייוו ייב זיא ?גָאט ,, ןופ רָאטקַאדער

 -שינַאקירעמַא רענערַאפרעד רעד רָאנ ,ץכ השמ טינ ,(ןַאמּפָאה .ב .רד)

 וצ ןריקיזיר טלָאוװעג טינ טָאה רע .,ןילדע םַאיליװ טסילַאנרושז רעשידיי

 ןופ ןכַאמ וצ ןרעטש םיא לָאז סָאװ ,רָאטקַאדער ַא טימ גנוטייצ יד ןריפ

 ןופ טסילַאנרושז ַא טימ .ליוװ ,סָאבעלַאב רעד ,רע יוװ טָאלב ַאזַא *גָאט;

 טעברַאעג גנַאל ןרָאי טָאה סָאװ ,םענייא טימ טרפב ,רדח רענַאקירעמַא

 רעשיטקַאפ רעד ןעוועג ןיילַא דימת זיא רעכלעוו ,ןענײטשריּפַאס ייב

 ,רערעכיז ןעוועג גרעבנייוו זיא ,?לַאנרושז"גרָאמ ,, ןייז ןופ רָאטקַאדער

 "כא טוג ןיילַא טָאה רע .ןליפרעד עיצקַאדער יד טעװ ןשטנואוו ענייז זַא

 םעד ןריסנַאלַאב וצ ידכ ,רעביירש עיינ ןעמענניירַא םייב ןבעגעג גנוט

 ,ןזָאלעגרעביא םיא טָאה ןייטשנרעב סָאװ ,בַאטש
 .רד יוװ ךיג ױזַא סָאװ ,ןגרעבנייוו רַאפ שיטסירעטקַארַאכ זיא סע

 רעיירפ ,, רעד ןיא ןעייסע עטשרע ענייז טקורדעגּפָא טָאה קינלַארָאק .א

 טכוזעגּפָא ףכית רעלעטשטפירש םעיינ םעד רע טָאה ,"עמיטש רעטעברַא

 -ער-"גָאט, ןיא .,"גָאט ,, ןרַאפ ןעלקיטרַא םיא ייב טלעטשַאב ךיילג ןוא
 ךןייש עסיוועג ןעוועג ןענייז ,ןטרַאװרעד וצ ןעוועג זיא סע יװ ,עיצקַאד
 רע סקינלַארָאק .רד ןיא תונורסח רעטיול ןענופעג ןבָאה סָאװ ,רעביירש
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 ױזַא .טנכערעג טינ םענייק טימ רעבָא ךיז טָאה גרעבנייוו .ןטעברַא עטש
 ןכיגניא זיא סָאװ ,רעטעברַאטימ ַא *גָאט,, ןיא טכַארבעגנײרַא רע טָאה
 -טפירש ַא :ןרָאװעג טנעיילעג זיא שידיי רָאנ ואוו ,טמירַאב ןרָאװעג
 ,גנוטייצ ןייז וצ תובישח ןבעגעגוצ טָאה סָאװ ,רעלעטש

 רענַאיּפ םעד ?סטרעוװרָאפ, ןופ ןגױצעגּפָא ךיוא טָאה גרעבנייוו
 רַאפ סגיוועג רעסיורג רָאג ַא ןעוועג זיא רע ,ןירבָאק ןָאעל טסילעװָאנ
 -עג טינ ןיוש ךיז ןבָאה סָאװ ,ןענַאמָאר עקידנּפַאכרַאפ ןופ רענעייל יד
 ךיז טָאה גרעבנייוו ןעוו ןוא .דנוש םענָאלבַאש ןטימ ןקידירפַאב טזָאל
 ןטמירַאב םענעמוקעגרעבירַא-טשרע ןשיוװצ םיכוסכס יד ןופ טסואוורעד
 טינ רע טָאה ,"סטרעװרָאפ, ןופ רָאטקַאדער ןטימ רעגינ .ש רעקיטירק
 -טימ ַא ןרעוו וצ ןרעגינ טימ טקַארטנָאק ַא ןסָאלשעג טָאה רע זיב טורעג
 -עֵמַא ןיא םישדח עטשרע ענייז טניז טָאה רע ואוו ,"גָאט, ןופ רעטעברַא
 רעקיטירק רעשידיי רעקידנריפנָא סלַא ערעירַאק ןייז טצעזעגרָאפ עקיר
 -עדנַא ייר ַא טימ .ןטסיצילבוּפ עשידיי עטסבושח יד ןופ רענייא יוװ ןוא
 -דנַאהרַאפ טריפעג גרעבנייוו טָאה רעלעטשטפירש ענעמוקעגוצזיינ ער
 "ער ןופ ןצענערג יד ןוא "גָאט , ןופ ןצענערג עשיזיפ יד רָאנ ,ןעגנול
 -1ײרַא גנוטייצ ןייז ןיא לָאז רע טביולרעד טינ ןבָאה ,טעשזדוביעיצקַאד
 ,ןרָאװעג ןלעפעג םיא ןענייז סָאװ ,רעביירש עשידיי עלַא ןעיצ

 רעד ןופ דָאירעּפ ןרעטעּפש שיגָאלָאנָארכ ַא רעבָא ןפיולרַאפ רימ
 ןייז .?גָאט/; ןיא ןײרַא לָאמ ןטשרע םעד זיא קינלַארָאק .רד ןעוו טייצ
 -גייוו ןעוו ,1916 ןיא ןבױהעגנָא ךיז טָאה גנוטייצ רעד ןיא גנוקילײטַאב
 -ראוו , רעד ןופ עקַאט רקיע רעד ,ןטנערוקנָאק ענייז ןזיװַאב טָאה גרעב
 ַאזַא ןעוועג טינ רָאג ןױש ןזיא יײז וצ גנונערָאװ ןייז זַא ,"טייה
 ןטשרע ןופ ךשמ ןיא .טכודעגסיוא ךיז טָאה יז יוװ ,קָאנושַארטס רעטסוּפ
 טכיירגרעד גנוטייצ יד טָאה ,"גָאט, םעד טריפעגנָא טָאה רע סָאװ רָאי
 םיתבש יד ןיא ,118,000 ןוא ,געטנכָאװ ןיא ,86,000 ןופ עיצַאלוקריצ ַא
 -סיוא ןופ טָאטלוזער סלַא ןעמוקעג זיא וטפיוא רעד-טָא .סקיטנוז ןוא
 ,"גָאט , םעד ןכַאמ וצ רעלוּפָאּפ ןלַאפוצ עלַא ןצונ

 רוה קיזייא קחצי רָאסעּפָארּפ סָאװ ,טקילגעגּפָא טָאה ןגרעבנייוו
 ןעוועג 1916 ןיא זיא ,"גָאט , ןופ טסיצילבוּפ רעטסקיטכיוװ רעד ,שטיוו
 ןיא סרעכַאמקוָאלק עטריזינַאגרָא עסַאמ רעסיורג רעד ןופ ןובירט רעד
 -רעריפ-ןָאינוי רעד טימ ךיוא רָאנ ,םיתב-ילעב יד טימ זיולב טינ ףמַאק
 רַאפ ןעמונעגנָא ךיז ?סטרעוורָאפ, רעד טָאה ףמַאק םענעי ןיא .,טפַאש
 ןופ דנַאברַאפ םעד ,טקערידמוא ,קידנצישַאב ,סרעריפדזָאינוי ענָאיזַאק יד
 -קוָאלק רעטנזיוט רעקילדנעצ .ןטנַאקירבַאפ רעדיילק-ןעיורפ עסיורג יד
 ןוא "סטרעװרָאפ , ןפיוא ןחמוא ןַא ןפרָאװעג רַאפרעד ןבָאה סרעכַאמ
 רעייז ןופ ןעלקיטרַא יד ואוו גנוטייצ יד ,"גָאט , םעד טנעקרענָא ןבָאה
 -עג זיא רע ואוו ןוא ,טקורדעג ךיז ןבָאה ,שטיוורוה קיזייא קחצי ,רעריפ
 רעד טָאה ,ןשטיוורוה ץוח ַא .ייז רַאפ ףמַאק ןייז ןיא ןרָאװעג טציטש
 -רעכַאמקוָאלק ענױזַא טפַאשטנײרפטסַאג עטסלופ יד טלייטעגוצ ?גָאט;
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 "נָא רעטייוו ףמַאק םעד ןבָאה סָאװ ,ָאנזיב .א ןוא ןיבור השמ יו סרעריפ

 .ןרָאװעג דימ זיא שטיוורוה קיזייא קחצי ןעוו ,טריפעג

 -עג ןענייז ןגלָאפרעד-*גָאט,,/ עסיורג רָאג ענעי ןופ ןטַאטלוזער יד

 ןיא ךָאנ ,?עטלעטשעגנָא-גָאט/, יד וצ האוולה רעד ןופ רעקקירוצ ַא :ןעוו

 זיא סָאװ ,ןָאריּפַאש דוד רַאפ רעלָאד 60,000 ןופ חװר ַא 6

 ןיז ןוא רע סָאװ ,טנעס ןדעי ןופ גנולָאצסיױא ןַא ןעוועג ךעלטנגייא

 עקיטפנוקוצ עלַא טימ ,טגײלעגנײרַא גנוטייצ רעד ןיא ןבָאה ףתוש

 ןגרעבנייו רַאפ טלַאהעג שיתבהילעב ַא ;בָאגוצ ןעיירפ סלַא םיחוור

 -- טנעמטסעוװניא םענעגייא ןייז ףיוא חוור ןלענָאיצרָאּפָארּפ ַא טימ

 -עגסױרַא-סגנוטייצ ןרעלוּפָאּפ ַא ןופ עיציזָאּפ רענענואוועג רעד סוילּפ

 | ,רעב
 טגנערטשעגנָא *טייהראוו , יד ךיז טָאה 1918-1916 ןרָאי יד ךרוד

 "רעד ןָא רעבָא ,ךַאלפרעביוא רעכעלטפַאשלעזעג רעד ףיוא ןטלַאה וצ

 "ױצנָא סנַאמקינָאג קחצי ןוואורּפ עלַא ןעוועג ןענייז טסיזמוא .גלָאפ

 רַאפ ןעגנוגעװַאב ערעלוּפָאּפ יד ןופ ןגָאװ םעד ןָא טַאלב ןייז .ןעּפעשט

 -עגנָא טָאה סָאװ ,ײטרַאּפ ןויצ-ילעוּפ רעד ןָא ןוא ,סערגנָאק ןשידיי ַא

 -סינויצילַאקידַאר רעקידנגייטש רעד בילוצ עלָאר עסיורג ַא ןליּפש ןביוה

 ,יקסווָאלטישז .רד ,ןיקריס .רד .עקירעמַא ןיא ןדיי ייב גנומיטש רעשיט

 -עװַאב עדייב ןופ סרעבעגנָאט יד ,ןָאדרָאג עשוהי ,גרעבנעטור רעטעּפ

 -ַאמקוָאלק יד ייב םירבח ענייז טימ שטיוורוה קיזייא קחצי יװ ,ןעגנוג

 -נָאק םענעטָארעג ןטימ טריציפיטנעדיא קרַאטש וצ ןעוועג ןענייז ,סרעכ

 -ראו; רעד ןופ רעמיטנגייא:םירחוס יד ."גָאט רעד, -- טנערוק

 עטוג ַא עקַאט טגָאמרַאפ טַאלב רעייז זַא ,ןעזעגמורַא ךיז ןבָאה ?טייה

 -עיצאלוקריצ רעייז רעבָא ,לָאה ינעמעט ןופ ,ןסנָאנַא ןופ לַאוװוק-הסנכה

 .,ןטקַארטנָאק-טלעג עטסעב ערעייז ןבָארגרעטנוא ןכיגניא זומ הדירי

 ַא "גָאט, םעד ייב ןטעב וצ ןעמוקעג עייר רעייז זיא לָאמ סָאד

 תונובשח יד ייב .סיורג ןעוועג זיא ןוחצנ סגרעבנייוו .גנוצלעמשרַאפ

 "ינעמעט ,ןטקַארטנָאקךסנָאנַא ערעכיז ,טרעוו-םוטנגייא ,תוסנכה ןופ

 -ראוו, יד זַא ,ןרָאװעג טלעטשעגטסעפ זיא ,ןעגנודניברַאפ עשיטילָאּפ

 ,"גָאט, ןופ טרעװו רעמ ץלַא ךָאנ לעיצנַאניפ זיא עיצַארָאּפרָאק-"טייה

 .'ראוא רעד רעבירַא טגעו שזיטסערּפ-"גָאט רעד, סָאװ ץוח ַא

 רַאפ גיז ןשילַארָאמ ַא טימ ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא רחסמ רעד ."סטייה

 "גָאט רעד, .ןרָאװעג טלעטשעגּפָא זיא "טייהראוו איד, .,ןגרעבנייוו

 תופתוש סָאד .טפַאשטנעדיזערּפ ןייז רעטנוא רעטייוו ןבילבעג זיא

 ןרָאװעג טלייטעג רעבָא זיא עיצארָאּפרָאק רעטקינייארַאפ רעד ןופ

 -נגייא-"טייהראוו;, ןוא "גָאט, ערעדנוזַאב יד ןשיוצ ,ךיילג ףיוא ךיילג

 | | ,רעמיט

 -עג טלעטשעגּפָא "טייהראוו יד, זיא ,1919 ,רַאורבעפ ןט28 םעד

 ןסיברַאֿפ ,ןגלָאפרעד עקידלמוט רָאי 9 ןופ ערעירַאק ַא ךָאנ ,ןערָאװ

 ןעגנולשעגנייא זיא "טייהראוו, יד .הדירי רָאי 4 יו רעמ סעּפע טימ
 רעד ןופ רָאטקַאדער רעטצעל ןוא רעטייווצ רעד ."גָאט; ןופ ןרָאװעג
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 רָאטקַאדער-קינָארכ רעד ןרָאװעג זיא ,ןַאמקינָאג קחצי ,"טייהראוו;

 ךױא ןענייז "טייהראוו; רעד ןופ רעטעברַאטימ לָאצ ַא .?גָאט, ןיא

 טליפעג ךיז ןבָאה ייז ואוו ,גנוטייצ "רעטקינייארַאפ , רעד ןיא רעבירַא

 ךָאנ .רעבמעווָאנ ןט28 םעד זיא ןַאמקינָאג קחצי .ענעטעבעגנייא יו

 "רַא רעד ייב טעמכ ,עיצקַאדער ןיא ןברָאטשעג "גָאט , ןיא םישדח 9

 18 רע טָאה ,טבעלעגּפָא טָאה רע סָאװ ,רָאי 43 עּפַאנק יד ןופ .טעב

 זיא רע עכלעוו טימ ,ןעגנוטייצ יירד יד ןופ טסניד ןיא ןבעגעגּפָא רָאי

 ."גָאט, ןוא "טייהראוו, ,"סטרעוורָאפ, ןיא :ןדנוברַאפ ןעוועג

 רעשידיי רעד וצ גָארטײב סיקסווָאנַאי .ש .3
 רוטַארעטיל ןוא עסערּפ

 ,עסערּפ רעשידיי רעד ןופ ןרענָאיּפ עטסקיטכיוו יד ןופ רענייא

 לואש) .ש ןעוועג זיא ןרָאטקַאדער עשידיי עטסלופרילָאק יד ןופ רענייא

 ןיא ןבױהעגנָא רע טָאה ערעירַאק עשרעביירש ןייז .יקסװָאנַאי (ףסוי

 ,"אילעדעינ; טפירשטייצ רעשיטסיכרַאנַא רעשיסור ַא ןיא ,דנַאלסור

 ,טלַא רָאי 21 םיוק ןעוועג זיא רע ןעוו ,1885 ןיא .,רוחב רעגנוי סלַא

 רעד ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה רע ואוו ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג רע זיא

 ,רָאי יירד יו רעמ .(1889) ?טייהרהאוו; רעשיטסיכרַאנַא רעטשרע

 רעטעברַא; םעד ןָאדנָאל ןיא טריטקַאדער רע טָאה ,1894 זיב 1891 ןופ

 ןיא טכַאמעג רע טָאה ערעירַאק עשירָאטקַאדער ןייז רעבָא ."דניירפ

 רע ןעװ ,1919 ןטימ ןזיב 1899 רעמוז ןופ ,רָאי 20 עיונעג יד ןופ ךשמ
 .קרָאיוינ ןיא ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ , עטיײנַאב יד טריטקַאדער טָאה

 ףוס ןוא 1919 ןשיװצ ,רָאי 6 עיונעג םעד ךָאנ טָאה יקסווָאנַאי .ש

 ןופ לַאנרושז ןלעיציפָא םעד ,"טייקיטכערעג , יד טריטקַאדער ,5

 -ךַאג סידייל לַאנָאשענרעטניא , ,רעטעברַא רעדיילק יד ןופ דנַאברַאפ
 ןיא טעברַאעגטימ רָאי עכעלטע טָאה רע  ."ןָאינוי סרעקריָאװ טנעמ
 ַא ןיא טייצ לקיטש ַא ךיז טקילײטַאב ךיוא טָאה רע ."סטרעװרָאּפ;
 ."עמיטש רעטעברַא עירפ, יד טריטקַאדער טָאה סָאװ ,םויגעלָאק
 . טָאה ,1939 ןופ רַאורבעפ ןיא ,ןבעל קירָאי 75 ןייז ןופ ףוס ןזיב טעמכ
 "ער ןייז רעּבָא ."עמיטש רעטעברַא עיירפ , רעד ןיא ןבירשעג טפָא רע
 רע ןעוו ,ןרָאי ענעי ןיא ןברָאװרעד רע טָאה שזיטסערּפ ןוא עיצַאטוּפ
 "יז ,רָאטקַאדער "עמיטש רעטעברַא עיירפ, רעוויטקַא רעד ןעוועג זיא
 ןיא .דָאירעּפױרעל ןייז טלעטשעגרָאפ ךיז טימ ןבָאה ןרָאי עקירעירפ ענ
 -רָאל יד ףיוא טורעג רעקינייוװ-רעמ ןיוש רע טָאה רָאי 22 עטצעל יד
 .ןעוטפיוא-"עמיטש רעטעברַא עיירפ , ענייז ןופ ןרעב

 רעטעברַא עיירפ, רעד ןופ ןרָאװעג .ןפורעג זיא יקסוװָאנַאי ןעוו
 -רַאנַא יד ןענייז ,טַאלב עטײנַאב סָאד ןריטקַאדער וצ עּפורג-?עמיטש
 ,ןָאסירעמ .א .י .ןרעגַאל 2 ןיא טלייטעצ ןעוועג קרָאייוינ ןיא ןטסיכ
 רעד ןופ ערעדנַא ןוא וװעיעסיָאמ ןָאעל ,ץטַאק .מ ,ווָארַאטָאלָאז ללה
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 ןקײח יה

 ןעמענרַאפ ןטסיכרַאנַא יד רעדייא זַא ,ןטלַא

 יז ןפרַאד ,עיצַאטיגַאױסַאמ ַא רַאפ טַאלבנכָאװ רעייז ןעײנַאב טימ ךיז

 יא לָאז סָאװ ,לַאנרושז ַא ןשטנעמ ענעגייא יד רַאפ ןבעגסױרַא רעירפ

 רעד ןופ ןוא סעירָאעט עשיטסיכרַאנַא יד ןופ ןטרעוו עלַא ןצַאשרעב

 ,זיירק ןרעטלע םעד ןופ ,יקסוװָאנַאי ןייא .קיטקַארּפ רעשיטסיכרַאנַא

 .טַאלבנכָאװ ןרַאפ ןעוועג ןענייז ,רעביירש רערעייג יד ןופ ןהָאק לאכימ

 ןטָאבעגנָא םיא טָאה עּפורג עשירָאטעברַא יד ןעוו ,ןגעווטסעדנופ

 יזָאד יד סָאװ ,ףיורעד ןזָאלרַאפ טינ ךיז רע טָאה רָאטקַאדער ןרעוו וצ

 רעד עגונב גנַאגוצ ןייז ןוא ןעגנוגייצרעביא ענייז טלייט עּפורג עק

 ַא טימ טנרָאװַאב סנטײצַאב ךיז טָאה רע .קיטקַאט רעשיטסיכרַאנַא

 רע לָאז ,רעטייווצ ַא ןוא לָאװ רעקירָאי ןייא ןשיווצ זַא ,ךַאמּפָא ןטסעפ

 ןײטשַאב ןופ טרּפ ןיא .ליוװ רע יװ "עמיטש רעטעברַא עיירפ, יד ןריפ

 -ַאי טָאה ,טריטקַאדער רע סָאװ טַאלב םעד ןופ לָארטנָאק ןלופ ןפיוא

 יװ ,םעד רַאפ רָאי רַאּפ ַא טקיטסעפַאב ריפנייא ןקיזָאד םעד יקסווָאנ

 -רָאפ, ןיא -- טלעטשעגנייא גנונעדרָא עכעלנע ןַא טָאה ןַאהַאק .בַא

 ."סטרעוו
 "עמיטש רעטעברַא עיירפ, יד זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ןכיגניא

 רעטנוא ,תוקחד רעטסגרע רעד ןיא .סנייא ןענייז --- יקסווָאנַאי ןוא

 ףױא ןיילא יקסוָאנַאי טָאה ,ןעגנוגנידַאב עכעלרעסיוא עטסרעווש יד

 ןייז ןוא םָארטש-עיצַארגימיא רעד זיב ,ןרָאי ןגָארטעג טַאלב סָאד ךיז

 עדנאגאּפָארּפ רעד ץוח ַא ,רענדער סלַא ימ עשירָאטַאטיגַא ענעגייא

 "רַא ןופ עציטש ןוא רענעייל גונעג ןגיוצעגוצ טָאה ,גנוטייצ רעד ךרוד

 רעטעברַא עיירפ,, רעד ןופ טיונ יד ןרעדלימ וצ סעיצַאזינַאגרָא-רעטעב

 .רָאטקַאדער ריא טימ עמיטש

 "רַאנַא עשידיי יד טָאה ןרָאי עטשרע עטסרעווש יד ןיא דָארג ןוא

 עיירפ, רעטײנַאב רעד ןופ טייוו ןטלַאהעג ךיז ץנעגילעטניא עשיטסיכ

 וצ ןעמוקעגסיוא זיא םיא ןעוו ןרָאי ענעי ןיא ,"עמיטש רעטעברַא

 -קַאדער ןיײלַא ןייז וצ ןוא ,ןעגניטימ ײלרעלַא ייב טכענ ןעגנערברַאפ

 -ייז סָאװ ,"םיצקש, ןייק טלעפעג טינ ךיוא ןבָאה ,לגניי-קיש ןוא רָאט

 רעײז טימ עּפורג"".ש.ַא.פ, רעד ןופ ןעגנוציז יד וצ ןעמוקעג ןענ

 טגעלפ .קנופמ רעּפָאנק ַא ןיילַא ,יקסווָאנַאי .קיטירק רעטספרַאש

 דורג עכעלנייוועג יד ייב זיולב טינ ,"ןלָאצַאב , ױזַא רעקיטירק עניוזא

 "ער רעד ברע) ןצנערעפנָאק עכעלרעי יד ייב וליפַא רָאנ ,ןעגנוציז-עפ

 טימ ןגָארטּפָא ךיז ןגעלפ רעקיטירק עטסרעמ יד זַא ,(לַאװ-רָאטקַאד

 ןייז ןופ טַאהעג האנה ןבָאה סָאװ ,ענױזַא רָאנ ןגעלפ ןביילב .הפרח

 עגנַאל .ַאזַא ןטלַאהעגנָא טפַאשרָאטקַאדער ןייז טָאה ױזַא ."בָאג,

 .טייצ

 "ַאס עקיסייב ןייז --- ןעוועג זיא ןפַאװ רעטסקרַאטש סיקסווָאנַאי

 ןוא סרעלעטש-עגַארפ ןעּֿפ רעד טימ ןוא ענובירט רעד ףיוא עויט

 ַא טּפַאכעג םיא ייב דימת ןבָאה ןעגנולמַאזרַאפ ענייז ףיוא ןטנענָאּפָא

 -עברַא עיירפ, רעד ןיא ןבירשעג טָאה רע סָאװ ץלַא ןוא .קספ ןברַאה
 יד זיב ,טייז רעטשרע רעד ףיוא --- קינָארכ רעד ןופ ,"עמיטש רעט

 העג ןבָאה ,ץנעגילעטניא
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 ןבָאה ,טייז רעטרעפ רעד ףיוא --- ןעלקיטרא:טייל "ףךאוו רעד ףיוא;,
 ַא רָאנ ןעפ ןייק טינ טצונ רע זַא ,קורדנייא םעד ןבעגעג רענעייל יד

 ןקידנסילפ-ךעלרעהפיואמוא ןַא ןיא רָאנ ,טניט ןיא טינ טקנוטעג ,זיּפש
 יירטעג םיא טָאה ליטס רעשיקסװָאנַאי רעקיזָאד רעד .רָאמוהןַאגלַאג
 ןעלקיטרַא עשיטסידנאגאּפָארּפ-שיטסיצילבוּפ ןביירש םייב טנידעג
 ןטסקנילפמַא .סעיזנעצערירעטַאעט ןוא -רוטַארעטיל ןסַאפרַאפ םייב
 -בור ַא ,"ןטסַאק-וװירב , ןיא ךעטש ענייז ןעוועג ןענייז ןטסקיסייב ןוא
 -ָאק עכעלנייוועג ןרעפטנע וצ ףיוא זיולב טינ ןצונ טגעלפ רע סָאװ קיר
 .רענגעק טימ ךיז ןענעכערוצּפָא ,רקיע רעד רָאנ ,ןטנעדנַאּפסער

 ףיױא טדגעװעגנָא טּפָא יקסװָאנַאי רעבָא טָאה שוח ןשיטירק םעד
 רע טָאה---ערעדנַא עגונב יו ,שינעעזנייא רעמ ליפ טימ םגה ,ןיילַא ךיז
 טול טפרַאדעג טָאה סָאװ ,רָאטקַאדער רעשידיי ַא ןליפַא זַא ,טסואוועג
 יו רעקיצניװ טינ ןייז ,טרעדנוהרָאי בײהנָא ןופ םיללכ ענעמונעגנָא יד
 "דנילב עגייז וליִפַא ןסערעד טייצ רעד טימ זומ ,ןואג רעקיטײזלַא ןַא
 "שרע רעד ןופ טַאלבנכָאװ ַא סיוא ןיילַא טליפ רע ןעוו ,םידיסח עטס
 טפַארק:סטעברַא יד טָאה םעד ץוח ַא .רעטצעל רעד זיב הרוש רעט
 -סקיסיילפ רעד ןוא רעטסשיגרענע רעד ןייז רע געמ ,ןשטנעמ ןייא ןופ
 -ימ ןקיטומרעד רע טגעלפ .ןצענערג עשיזיפ עטמיטשַאב ךיוא ,רעט

 י"יטש רעטעברַא עיירפ , רעד רַאֿפ רעמ סָאװ ןביירש וצ ןענעהָאק לאכ
 ,זיירק ןייז ןופ רבח ןדעי ןביירש םוצ קשח ןבעגעגוצ טָאה רע ןוא -,"עמ
 -סונַאמ ענױזַא ןכַאמ וצ טנַאה ַא ןגיילוצ טזומעג טָאה רע ןעוו וליּפַא
 ,קיאייפ-קורד ןטּפירק

 עבטב .ןבעגעג הצע ןַא ךיג ךיז יקסוָאנַאי טָאה קיטסיצילבוּפ טימ
 עיצידַארט עסערּפ עיירפ עשיטסיכרַאנַא יד רע טָאה ,רעקיטּפעקס ַא
 -ָארּפ ןוא ןטסיצילבוּפ זַא ,טַאלב ןייז ןיא טדנעװעגנָא שיטסַאלע ױזַא
 יז טליפעגנָא ןבָאה סעיגָאלָאעדיא עדמערפילַאטָאט ןופ ןטסידנאגאּפ
 -ןכָאװ ןטײנַאב ןופ בייהנָא עמַאס םייב ."עמיטש רעטעברַא עיירפ,
 -ךעד טקילגעגּפָא ךיוא ןיקסווָאנַאי טָאה ,עיצקַאדער ןייז רעטנוא טַאלב
 -ידיי דעד ןופ סרוקיּפַא-טסיצילבוּפ רעטסלופטנַאלַאט רעד סָאװ ,טימ
 קיזיא קחצי רָאסעּפָארּפ ,עקירעמַא ןיא עיטַארקָאמעדילַאיצָאס רעש
 טצונַאב ךיז רע טָאה .המיב-סגנוטייצ ַא ןָא ןבילבעג זיא ,שטיוורוה
 ןגעו סעירעס ענייז ןקורד וצ טפַאשטניײרפ-טסַאג סיקסווָאנַאי טימ
 -ילָאּפ רעשיטקַארּפ ןוא עירָאעט רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ סעיזיווער
 ךָאנ טָאה רע ןעװ וליפַא ."עמיטש רעטעברַא עיירפ , רעד ןיא קיט
 -טלָאמעד ַא רַאפ םינָאדװעסּפ םענדָאמ ןטימ רענעייל יד טריגירטניא
 יולה יבצ הירא ןב קיזייא קחצי -- ?עסָאנעג ןקידנכערּפש-שידײ, ןקיד
 ענעי ןופ .קימעלָאּפ גונעג טגערעגנָא ןעלקיטרַא ענייז ןיוש ןכָאה ---
 -ידיי רעד ןיא טסיצילבוּפ רעקיצנייא ןייק ןעוועג טינ זיא ,ןָא סעירעס
 טעברַא ןַא טייצדוצ-טייצ ןופ ןגָארטעגײב טינ טָאה סָאװ ,עסערּפ רעש
 ַא ןרעװ טגעלפ רקיע רעד .טַאלב סיקסוװָאנַאי ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא
 .ַא.פ, רעד ןיא רעביירש ענעדײשרַאפ ןופ ןעלקיטרַא ףיוא שינעטערעג
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 -געוונָאקמוא רַאפ ןסָאלשעג ןייז ןגעלפ רעטעלב עױעדנַא רָאנ ןעוו ,*.ש

 | .ןעגנוניימ עלענָאיצ
 "-עגסיוא טייהיירפיטרָאװ ןופ ּפיצנירּפ םעד ךיג טָאה יקסװָאנַאי

 "ייסע ןוא ןטסינַאטעילעפ ,רעלייצרעד ,רעטכיד רַאפ ךיוא טרעטיירב

 "קיד םיא טָאה רנַאשז ןדעי ןופ רעביירש ֹוצ ץנַארעלָאט ַאזַא .,ןטסיא

 עכייררילַאק ןוא עקיטרַאנדײשרַאפ ַא ןפַאש וצ טיונ עטושּפ יד טריט

 רשפא זיא רע .ןרָארָאנָאה עשרעביירש ןלָאצ וצ ןעלטימ יד ןָא ,גנוטייצ

 םייח .רד ןיא קידנענעייל ןרָאװעג טשַאררעביא ןעמעלַא ןופ רעמ

 רעד ןופ גָאטירָאי ןטנעצ םוצ לקיטרַא-סגנוסירגַאב סיקסווָאלטישז

 טקורד רע סָאװ ןײלַא טימרעד ןיוש זַא ,"עמיטש רעטעבױַא עיירפ,

 ןופ ןסקַאװ םעד ליפ רע טפלעה ,שידיי ףיוא טָאלב שירַארעטיל טוג ַא

 יד ןרעכײרַאב ,םורַא ױזַא ,טפלעה רע ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד

 -ַאי טָאה ןרָאי ערעטעּפש יד ןיא טשרע רוטלוק עשידיי עלַאנָאיצַאנ

 רעד רַאפ ןעוטפיוא ענעגייא ענייז טצַאשעגּפָא רעסעב ןיילַא יקסווָאנ

 ןיוש טָאה רע םגה ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד רַאפ ןוא עסערּפ רעשידיי

 טפָא ,עירָאטאראבַאל ַא טרעוו טַאלב ןייז יו ,ןליפ טזומעג בײהנָא ןופ

 .טרָאװ ןשידיי ןופ עירָאטַארָאבַאל טנעמירעּפסקע ןַא וליפַא

 יקסווָאנאי טָאה ,ליצ ןרָאלק א טימ יװ ,קיניזטסואווַאבמוא רעמ

 "נאטס-טנעמירעּפסקע ןַא טכַאמעג "עמיטש רעטעברַא רעיירפ ,, רעד ןופ

 -עמַא רעשידיי רעד ןיא ,רעביוהנָא רַאפ יו ,רעביירש ערעטלע רַאפ עיצ

 ןקיטיונ ַאזַא ןריפוצנָא ןפורַאב ןעוועג זיא רע זַא ,ןגָאז טינ ןעק'מ .עקיר

 ַא טלעפעג רעבָא ָאד טָאה'ס .עקירעמַא ןיא טוטיטסניא ןקיטכיוװ ןוא

 יו ,זיירק ַאזַא ןפַאש טַאװירּפ לָאז סָאװ ,רעלעטשטפירש רעקידנריפ

 רעטעברַא עיירפ , יד טָאה ,עשרַאװ ןיא ךיז םורַא טַאהעג טָאה ץרּפ .5 .י

 "גיא סיקסװָאנַאי ןופ הלעמ יד .טליפרעד עיצקנופ ידיטָא "עמיטש

 -יירש ַא ןופ טעברַא יד ןקורדּפָא ךרוד סָאװ ,ןעוועג ךָאנ זיא עיצוטיטס

 טייקכעלגעמ ערעסעב ליפ ַא ןגָארקעג ,ןיילַא רבד-לעב רעד ,רע טָאה רעב

 זומ רע סָאװ ןעניפעגוצסיוא ןוא גנוכיירגרעד ןייז ןצַאשוצּפָא רעקיטכיר

 .ןרעסעבסיוא טגנידַאבמוא ךָאנ

 ערעייז ןגעו רעביירש ןשיוװצ ןרילוקריצ ןטָאדקענַא עקילייצמוא

 ןליפַא טפָא טגעלפ רע ןעמעוו ,לי9 .ןיקסוװָאנַאי טימ ןעגגנורַאפרעד

 ןיא ןרעמונ יד ןיא "ךאוו רעד ףיוא , ןציטָאנ ערעגנעל טימ ןסיוגַאב

 יו ןענייז ,טקורדעגּפָא לָאמ ןטשרע םוצ ןכאז ערעייז טָאה רע עכלעוו

 טָאה רע ןעמעוו ,רעדיוו ,ערעדנַא ,ןדנואוושרַאפ ןכיגניא "ןרָאעטעמ,

 וצ ךיז טמענ" :תוצע ענױזַא טימ ?ןטסַאקוויױב/ ןיא ןעוועג דבכמ טפָא

 -עפָאה ַא ריא טייז רעביירש סלַא לייוו ,ןַאמרעגנוי ,הכאלמ ערעקיסַאּפ ַא

 ןוא טַאלב ןגייא ןייז טנײשַאב רעטעּפש ןבָאה --- ?עקילַאק עזָאלסגנונ

 טינ ךיוא םיא ייב ןנָאה סע .ןדיי ייב רעביירש עבושח ןרָאװעג ןענייז

 "ןטסַאקוװירב/ ןיא ןעלדיזוצסיוא יו ,ןטײקיזָאלקַאמשעג ענױזַא טלעפעג

 ןביידשוצנָא ףיוא ריּפֲאּפ עטוג רעביא טיויפ , רע יאמלה ,רעטכיד ןגנוי ַא

 ןגירק רע לָאז רעטעּפש ןכָאװ רָאּפ ַא טימ ןוא ,"רעדיל עטכעלש ענױזַא

 טינ ייז לָאז ןוא ,ןעמָאנןעיױרפ ַא טימ ןבירשעגרעטנוא ,רעדיל עבלעז יד
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 יב טָאק :רעטכיד יד ןרסומסיוא רָאנ בוט-ןבא ןַא יוװ ןּפַאכּפױא זיולב
 זיר קחצי טניז ?!ץיזעָאּפ ןביירש וצ יו ןענרעל ךיז ריא טפרַאד ריא
 טימ גנורַאפרעד ַאזַא ןיקסװָאנַאא טימ טַאהעג טָאה (רידַאנ השמ)
 ןטעָאּפ רעקילדנעצ ךעלבעטשכוב ןבָאה רעדיל ?ַאנָאד ַאנַאק ענייז
 ערעיז רעטנוא סָאװ ,ןעמענדךעיױרפ רעטנוא רעדיל םיא ייב טקורדעג
 .ןזיוועגקירוצ ייז רע טָאה ןעמענ ענעגייא

 רָאי 20 סיקסווָאנַאי ןופ לכה"ךס םעד רעטנוא רעבָא טיצ'מ ןעוו
 ףיוא ןעמ זומ "עמיטש רעטעברַא עיירפ, רעד ןופ טפַאשרָאטקַאדער
 ןוא עסערּפ רעשידיי רעד וצ רעייטשוצ ַאזַא ןענעכייצרַאפ עטנָאק ןייז
 : רוטַארעטיל

 ןופ דָאירעּפ-עיצַאמרָאפ ןיא ,רָאי קילדנעצ ייווצ וצ בורק .א
 "ער ןייז טימ ןוא ןעּפ ןייז טימ רע טָאה ,בושייזסַאמ ןשידיי ןסיורג
 ןופ קַאמשעג םעד ןרעסעבוצסיוא טקריוועג ,טייקנילפ רעשירָאטקַאד
 ,טַאלבנכָאװ רענַאקירעמַא ןטסעב ןטימ רענעייל רעטנזיוט רעקילדנעצ
 ,ןפַאשעג ָאד טָאה רע סָאװ

 רעד ןופ טײקטזָאלרָאװרַאפ רעטסגרע רעד ןופ דָאירעּפ ןיא .ב
 ביוא ,ץנַארעלָאט ןופ ליּפשיײב ַא ןזיוועג רע טָאה עסערפ רעשידיי רעגיה
 ןקורד וצ טַאלביגָאט ןרעסעב ַא ןיא ןרָאװעג ךעלגעמ רעטעּפש זיא סע
 -רעד עקיזָאד יד ףרַאד ,רעביירש עקידנעקנעד-שרעדנַא ןופ ןעלקיטרַא
 סיקסווָאנַאי .ש וצ ןױעװ ןבירשעגוצ ,סָאמ רעסיורג ַא וצ זיב ,גנוכיירג
 ,רעטסומ

 ךָאנ טריטסיזקע ,ימ ןוא טעבױַא סיקסוָאנַאי ןעקנַאזרַאפ וצ .ג
 יד ןופ ענייא ץֹּלַא ךָאנ זיא סָאװ ,"עמיטש רעטעבױַא עיירפ, יד טציא
 -יטיונ רָאג-זיב ַא ץלַא ךָאנ ; שידיי ףיוא ןטפירשנכָאװ עטסלערוטלוק
 .טרָאװ ןעיירפ ןרַאפ ענובירט עק

 -יירש עטריטנַאלַאט רעקילדנעצ ןבָאה עיצקַאדער ןייז רעטנוא .ד
 עירָאטידיױא ערַאבקנַאד ַא טכיירגרעד ןטעברַא עטסעב ערעייז טימ רעב
 םעד ךָאנ יז ןבָאה ,גנוקיטומרעד ַאזַא טימ .רענעייל רעטנזיוט ליפ ןופ
 -עייז טכַאמעג ןבָאה ייז ואוו ,רוטַארעטיל יד ןוא עסערּפ יד טרעכײרַאב
 .סערעירַאק ער

 לָאז יקסװָאנַאי .ש זַא ,ןעוועג םרוג טָאה טייקדימ ןופ לַאפנָא ןָא
 -סגנוניימ רעביא ,1919 ןיא ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ , יד ןזָאלרַאפ
 -יועמַא ןגעוו רענעייל עשיטסיכרַאנַא עטסרעמ יד טימ ןטייקנדיישרַאפ
 ןקידנעמוקפיוא ןַא ןגעוו ןוא ,גירק-טלעוו ןטשרע ןיא גנוקילײטַאב סעק
 -ָאמ ןטשרע םעד ןופ טָאה יקסװָאנַאי סָאװ ,דנַאלסור ןיא םזיוועשלָאב
 -דיירט ַא ןופ רָאטקַאדער ןרָאװעג דלַאב זיא רע .טפמעקַאב ןָא טנעמ
 יו ,סרעוט ןוא סרעריפ יד ןעניד טזומעג טָאה סָאװ ,לָאנרושז ןָאינוי
 ךָאנ "סטרעװרָאפ, ןיא ןעמוקעגנָא רע זיא םעד ךָאנ ."זָאיציּפָא, ןַא
 -װָאנַאי .עיצקַאדער סנַאהַאק .בַא ןופ לָארטנָאק ןגנערטש םעד רעטנוא
 רעלימ ,רעלטייצטימ ענייז יו ּפיט ןבלעז םוצ טרעהעג רעבָא טָאה יקס
 ײז ןעו ,ןעלקיװטנַא תוחוכ ערעייז טנעקעג ןבָאה ייז .,ןַאהַאק ןוא
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 רעד ןופ קעװַא רע זיא .םיתב-ילעב ןייק טַאהעג טינ ךיז רעביא ןבָאה

 .רענעסעגרַָאפ ַא טעמכ טלעוו

 רע טָאה 1919 זיב 1899 ןופ טעברַא רעשיוָאטקַאדער ןייז ךרוד

 "עמָא ןיא ןדיי עלַאקידַאר ייב רוגיפ עקידנריפ ַא ןרעוו וצ ןזיוװַאב רעבָא

 יד רָאנ .,טָאלבנכָאװ ןעמירַא ןַא ךרוד זיולב טקריוועג טָאה רע .עקיר

 ,רוד'רעביירש רעד ןמז-לכ ןעזנָא ךיז ןלעװ סולפנייא ןייז ןופ ןיוּפש

 זיב עקירעמַא ןיא שידיי ףיױא ןעּפ ַא טימ ןריפ ןביוהעגנָא טָאה סָאװ

 -ַארעטיל רעד ןיא ןוא עסערּפ רעד ןיא טרָא ןָא ןעמענרַאפ טעוו ,9

 .רוט

 ןוא ?טייצ יד / ,"טנייה, : ןעגנוטייצ יד ,34 |
 "טכיל עשיריי סָאד,

 ןשינעיײװכָאנ עשיטַאמַארד טימ לופ ןעװעג זיא 1919 רָאי סָאד
 ישוד דיִאְל ,ָאסנַאמעלק ןבָאה ליאסרעוו ןיא .גירק-טלעוו ןטשרע ןופ
 תוכולמ .סעטרַאקידנַאל עשיטילָאּפ עיינ טמיטשַאב ןָאסליװ ןוא שזדרָא

 "גױובסּפַאה-וָאנַאמָאר ןופ ןברוח ןפיוא ןרָאװעג טלעטשעגפיוא ןענייז
 .סעירעּפמיא-ןרעלַאצנעהָאה ןוא

 -עסיברַאפ רעד גנַאג ןטסלופ ןיא ןעוועג ןיוש זיא עקירעמַא ןיא
 "טלעוו "דנוב-רעקלעפ, םעד ןקיטעטשַאב ןגעק טיירטש רעשיטילָאּפ רענ
 -ליוװ ָארדואוו טנעדיזערּפ רעשיטסילַאעדיא רעד סָאװ ,ךַאמּפָא טכירעג
 -- סקופ ןופ ןוא ָאסנַאמעלק-רעגיט ןופ ןגָארקעגסױרַא םיוק טָאה ןָאס
 ןענייז סאוו ,סעיסעצנָאק-סימָארּפמָאק לָאצ ַא ךָאנ ,שזדרָאשזד דיִאל
 ,ןָאטגנישַאװ ןיא ,טַאנעס ןיא .ןצרַאה םוצ ןעוועג טינ ןײלַא ןענָאסליױװ
  "רעווש םעד ןפראוורַאפ ןופ טקַא רעד ןרָאװעג טיירגעגוצ ןיוש זיא
 ױזַא טָאה סָאװ טקַא ןַא -- .ליַאסרעװ ןופ ךַאמּפָא םענעגנודעגסיוא
 רעד ןעוועג זיא ןוא ,לַאפכרוד ןרעטיב סנָאסליװ טלגיזרַאפ שיגַארט
 רעטסכעלרעדיוש רעטייווצ רעד ןופ גנוטכיר רעד ןיא טירש רעטשרע
 ,המחלמ-טלעוו

 "טלעוו סנָאסליװ ןיא טבױלגעגנייַא קרַאטש ,עקיועמַא עשידיי סָאד
 "רָאפ ,קלָאפ רענַאקירעמַא עצנַאג סָאד יו רעמ טינ טָאה ,ןלַאעדיא דנוב
 רעוו, :גנונערָאװ סנָאסליװ ןעוועג זיא סע שיגַארט-שיאיבנ יװ ,ןענַאטש
 ,עגיל-רעקלעפ רעיינ רעד ןיא ףתוש ַא ןרעו וצ עקירעמַא טרעטש סע
 ."טייהשטנעמ רעצנַאג רעד רַאֿפ עפָארטסַאטַאק עטסגרע יד וצ טיירג
 טימ ןעמונרַאפ קרַאטש ןעוועג ךָאנ טלָאמעד ןענייז ןדיי רענַאקירעמַא יד
 .ןעייר ענעגייא ערעייז ןיא ןעגנולקיווטנא עטסעיינ יד

 -ןַאלטַא טייז רענעי ףיוא עידעגַארט רעשידיי רעד ןופ ןעגנַאלקּפָא
 -חלמ יד ןעוו ,ץרַאה שידיי רעדעי ןיא טכליהעגּפָא טשרע ָאד ןבָאה קיט
 טכיירגרעד ןבָאה תועידי עקירעיווט .,ןלַאפעגקעװַא ןענייז ןרוזנעצ-המ
 טניושעג ןעוועג ןענייז סָאװ ,עקירעמא ןיא ןעמייה עשידיי עטסרעמ יד
 ןענַאד ןופ ןסילפ ןבױהעגנָא ןבָאה .הפירש-טלעוו רעטשרע רעד ןופ
 ךרוד ,ןקנַאב עטַאװירּפ ךרוד :ףליה סרעלָאד ןענָאילימ רעקילדנעצ
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 ןופ םיחילש יד ךרוד ,רקיע רעד ןוא ,ןטַאגעלעד-טפַאשנַאמסדנַאל
 טלעטשעגנייא ןבעל רעייז ןבָאה סָאװ ,"טניָאשזד, ןטקיניײארַאפ-טשרע
 ױזַא ןוא ןעײמרַא עשיטידנַאב ואוו ,רעטרע ענױזַא ןיא ףליה ןעגנערב וצ
 רָאסעפָארּפ ,םיחילש ענױזַא יײװצ .טעוװװעשובעג ךָאנ ןבָאה םיחצור
 ןיא ןעמוקעגמוא עקַאט ןענייז ,רָאטנַאק דנערווער ןוא רעדנעלדירפ
 ,ןלױּפ

 ןיא ןדיי ייב רָאי המחלמיךָאנ רעטשרע רעד זיא ךעלטפַאשלעזעג
 -עװַאב-סערגנָאק יד :עטסרַאבטכורפ יד ןופ רענייא ןעוועג עקירעמַא
 "מַאזרַאפױסַאמ ףיוא עיצַאטיגַא ןַא טימ ןביױהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,גנוג
 ,"סערגנָאק רעשידיי רעד, טפירשטייצ רעלעיצעּפס ַא ךרוד ןוא ןעגנול
 ןטשרע ןטימ ,למוט ליפ ךָאנ טקידנערַאפ ךיז טָאה ,1915 ןיא ךָאנ
 עיסימָאק יד .עיפלעדַאליפ ןיא ,1918 ,רעבמעצעד ןטימ ןיא סערגנָאק
 1919 ןיא ןיוש טָאה םוטנדיי רענַאקירעמַא ןצנַאג ןופ רעטערטרַאפ 9 ןופ
 -וצסיוא ,טלעוװ רעצנַאג רעד ןופ סעיצַאגעלעד עשידיי עלַא טריפעגנָא
 רעד ןופ גנוקיטעטשַאב ַא ןוא ןטכער-טעטירָאנימ ליַאסרעוװ ןיא ןקריוו
 -עגנָא ,טעטימָאקי-לַאפטױנ רעשיטסינויצ רעד  .עיצַארַאלקעד-רופלַאב
 טָאה ,טכירעג רענַאקירעמַא ןטסכעה ןופ ,סײדנַארב רעטכיר ןופ טריפ
 סָאװ ,לארשייץרא ןיא ֿבושי םוצ ףליה ןקישרעבירַא ןייא ןיא ןטלַאהעג
 םעד וצ רעבירַא טשרע ךָאי ןשיקרעט ןרעטנוא גנוגלָאפרַאפ ןופ זיא
 ,ביײהנָא-הכולמ ןשידיײילַאנָאיצַאנ ,ןטגעקרענָא

 תועידי עקידנקירדרעד יד קרָאידוינ ןייק טכיירגרעד ךיוא ןבָאה סע
 "ריב רעד .,דנַאלסור-סייוו ןוא עניארקוא ןיא ןדיי ףיוא ןעמָארגָאּפ ןופ
 יד טסָאקעג טָאה שינערעקרעביא רעשיטסיװעשלָאב רעד ךָאנ גירקירעג
 ךעלדנע טָאה סָאװ ,ןלױּפ ךיוא .תונברק רעטנזיוט רעטרעדנוה ןדיי
 טימ טבוטמויעג גנואיירפַאב ריא טָאה ,הכולמ ענעגייא ןַא טבעלרעד
 םעד ןגעק .טעטש עסיורג עריא ןיא ןדיי ףיוא ןעמָארגָאּפ עקיטולב
 .ןריטסעטָארּפ וצ ןעמעוו וצ ןעוועג טינ וליפַא זיא עניַארקוא ןיא סָאַאכ
 רעטסערג רעד וצ טריפעג ףכית ןבָאה ןלױּפ ןופ םישעמ עשירעדרעמ יד
 םעד ,םוטנדיי רעקרָאי-ינ ןופ עיצַארטסנָאמעד-טסעטָארּפ ןוא -רעיורט
 -ַאיציניא רעד ףיוא טריזינַאגרָא ,טסעטָארּפ רענעי .1919 ,יַאמ ןט1
 -גנישַאװ ןיא ןעגנולקעגּפָא טָאה ,ןייארַאפ רעביירש ץרּפ .ל .י ןופ עוויט
 ,עשרַאװ ןיא ןוא ןָאט

 וצ טניישעג טָאה סָאװ ,גנובעלפיוא רעכעלטפַאשלעזעג ַאזַא ןיא
 ,ךעלריטַאנ ןעוועג זיא ,ןדיי עקיטעטמוא ,עשיטַאּפָא וליפַא ןריזיויטקַא
 ןעוועג ךיוא זיא סע .עלָאר עסיורג ַא ןליּפש לָאז עסערּפ עשידיי יד זַא
 וצ ײטרַאּפ ןויצ-ילעוּפ רעקידנגייטשפיוא רעד רַאפ ךעלריטַאנ רעייז
 ןופ סרעוט יד .טַאלביגָאט םענעגייא ןַא ןבעגוצסױרַא ךיז ןטסעמרַאפ
 .ואוו ,"גָאט, ןוא ?טייהראוו, רעד ךרוד זַא ,טליפעג ןבָאה ײטרַאּפ רעד
 "עי וצ ןכיירג טינ ייז ןענעק ,ןטעבױַא רעביירש עכיירסולפנייא ערעייז
 -יועג טלָאװעג ןבָאה ייז ןכלעוו ,םלוע-רעטעברַא ןשיטסילַאיצָאס םענ
 רַאפ זיא ?סטױשוורָאפ , רעׂשיטסידנוביָארּפ רעד .ךַאז רעייז רַאפ ןענ
 ,ןבילבעג טינ הרירב רעדנַא ןייק זיא .ןסָאלשעג שיטקַאפ ןעוועג יז
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 לוסּפ ןופ יירפ ןייז לָאז סָאװ ,גנוטײצ:ײטרַאּפ ענעגייא .ןַא ןפַאש וצ יו
 ,קיטילָאּפ-ינעמעט ןופ

 "רַאפ ךיז טָאה ןויצ-ילעוּפ יד ייב דנָאפ-סגנוטייצ ןרַאפ גנולמַאז יד
 .לארשייץרא רַאפ גנולמַאזטלעג ערעכליב סײטרַאּפ רעד בילֹוצ ןגיוצ
 ,"גָאט, ןוא *"טייהראוו; ןופ גנוצלעמשרַאפ יד ןעמוקעגרָאפ זיא לייוורעד
 סָאװ ,גלָאפרעד ַאזַא ןעוועג גנוטייצ רעטקינייארַאפ רעד רַאפ זיא סָאװ
 ללכ עשירחוס ןזיװַאב ךיז ןבָאה סע .האנק ןפוװסױוֹרַא טזומעג טָאה
 ײז .טפעשעג-סגנוטייצ םוצ טַאהעג קשח קרַאטש ןבָאה סָאװ ,סרעוט
 ןוא ,םיחור:טלעג עסיױרג :ןטכיזסיוא עטוג עדייב טקעמשרַאפ טָאה
 טלעפעג ןבָאה סע .שזיטסערּפ רעכעלטפַאשלעזעג ןוא דובכ ,רעמ ךָאנ
 "ייצ ןופ סעיצַאטוּפער עקיטרַאפ טימ ןשטנעמ ,סרָאטַאיציניא עקיסַאּפ
 "עגיטלעג עקיטכיזרָאפ יד ןופ יורטוצ םעד ןעניוועג וצ ,סרעיוב-סגנוט
 | 7 ,סרעב

 רעקידנעטש ןָא ןעגנַאגעגמורַא ןייטשנרעב ןַאמרעה זיא לייוורעד
 ןיא ."גָאט; ןופ ןרָאװעג טקיטײזַאב זיא רע טניז ,גנולענק-סגנוטייצ
 ןייז ןריולרַאפ רעירפ ךָאנ רע טָאה טלעוו-סגנוטייצ רענַאקירעמַא רעד
 -רעּפסקע; עצנַאג ןייז .םינינע עשיסור רעביא טרעּפסקע סלַא ןעזנָא
 ףיוא ןבעגרעביא טגעלפ רע סָאװ ,ףיורעד טציטשעג ךיז טָאה "עזיט
 -נוטייצ עסיורג ענױזַא ןופ ןטסיצילבוּפ עשיסור ןופ ןעלקיטרַא שילגנע
 "-מערוו עיָאװָאנ, ןוא ?טסָאמָאדעיװ ַאיַאוועשזריב, ,"שטעיר, יװ ,ןעג
 ןוא עיצַאמרָאפניא סנעמעװ ןלייצרעד וצ ייברעד קידנסעגרַאפ ,"ַאי
 יד ןיא וליפַא יו ױזַא ןוא .סנגייא ןייז רַאפ סױרַא טיג רע ןעגנוניימ
 -ראטימ ןייק ןענופעג טינ ךיז ןבָאה ןעגנוטייצ רענַאקירעמַא עטסערג
 ןייטשנרעב טָאה ,עסערּפ עשיסור יד טגלָאפעגכָאנ ןבָאה סָאװ ,רעטעב
 זיא רעכיז ױזַא .?טרעּפסקע רעשיסור רעקיסַאלק-טשרע, טלַא ןטלָאגעג
 ןלַאירעטַאמ יד ןצונ טגעלפ רע זַא ,"עזיטרעּפסקע, ןייז טימ ןעוועג רע
 .ןעגנוקיטעּפשרַאפ עקידמישדח ליפ טימ עסערּפ רעשיסור רעד ןופ

 רעטריזינַאקירעמַא רעגנוי ַא ןזיװַאב רעבָא ךיז טָאה 1913 םורָא
 רעקרָאיהינ רעד טָאה רעכלעוו ,ןיוועל ןָאד קיזייא ,ןָאטסָאב ןופ דיי
 ןלעטשוצ ןעמונעג ,"סמייט , סנייטשנרעב ןופ ןיטנערוקנָאק יד ,יןויבירט'
 סָאװ ,ןלַאװק עבלעז יד ףיוא טריזַאב םינינע עשיסור ןגעוו ןעלקיטרַא
 "רעביא/, ךָאנ ןיוועל ןָאד קיזייא טָאה ייברעד .טצונעג טָאה ןייטשנרעב
 רע .רעקידוװעריר ןעוועג רע זיא ,סנטשרע :"עיצרעמָאק יד טריפעג
 -עגנָא ןענייז ייז יו ךיג ױזַא ןעגנוטייצ עשיסור יד טצונעגסיוא טָאה
 טָאה ,סנטייווצ : ףָאטש ןטימ םישדח ןוא ןכָאװ קידנטרַאװ טינ ,ןעמוק
 ןלַאװק ערעסָאװ ןופ טגָאזעג ןפָא "ןויבירט; ןיא ןעלקיטרַא ענייז ןיא רע
 "-בוּפ עשיסור עטמירָאב יד ןופ ןעמענ יִד ןבעגנָא טגעלפ רע .טּפעש רע
 "יד ףָאטש םעד ןבעג עקַאט רע טגעלפ טפָא .ןעגנוטייצ ןוא ןטסיציל
 .ןגוצסיוא עטצעזעגרעביא ןופ םרָאפ רעד ןיא ,טקער

 -עג רע טָאה ,עּפָארײא ןייק קעװַא 1915 ןיא זיא ןייטשנרעב ןעוו
 יָאק סלַא ןעגנוטייצ רענַאקירעמַא טימ ןעגנודניברַאפ ןּפינקנָא טלָאװ
 יד טימ ךיז ןטסעמרַאפ טנעקעג טינ ןפוא םושב רע טָאה .טנעדנַאּפסער
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 ןבָאה סָאװ ןטסילַאנרושז רענַאקירעמַא עטלושעג עגנוי רעטועדנוה

 זיא רע .עּפָאריײא ןיא ןטנָארּפ יד רעטניה טעײמשעגמורַא טלָאמעד

 ןטייקכעלמעװקַאבמוא ןוא ןרַאפעג יד ןריקיזיר וצ טלַא וצ ןעוועג ךיוא

 -יליווא עטנַאקַאב יד טּפַאטרעד טָאה רע .טנעדנַאּפסערָאק גירק ַא ןופ

 רע סָאװ ,רַאצ ןשיסור ןוא רעזייק ןשטייד ןשיווצ ,ץנעדנָאּפסערָאק "יקינ

 -סױרַא םעד ךָאנ ןוא ןעגנוטייצ רענאקירעמַא לָאצ ַא ןיא טצעזעגּפָא טָאה

 רעמ ןעוועג זיא ץנעדנָאּפסערָאק עקיזָאדיד .םרָאפ-ךוב ַא ןיא ןבעגעג

 הכרב-לזמ עסיורג ןייק ריא טימ רע טָאה ,לענָאיצַאזנעס יו קילײװגנַאל

 .טַאהעג טינ

 קילג טװאורּפעג ןייטשנרעב טָאה ,קרָאיוינ ןייק ןעמוקעגקירוצ

 .ועײרדנַא ןוא יקרָאג יװ ,רעביירש עשיסור ערעלוּפָאפ ןצעזרעביא טימ

 סָאװ ,ןסעיּפ סוועיערדנַא לָאצ ַא ףיוא טיובעג ןטסקרַאטשמוצ טָאה רע

 יד רעבָא ןענייז .רעטַאעט רענַאקירעמַא ןרַאפ טעברַאַאב טָאה רע
 "וינ ןופ וליפַא קַאמשעג ןכָאנ ןעוועג טינ רָאג ןסעיּפ עשיװעיערדנַא

 ךיױא .טדערענּפָא זיא ץניװָארּפ רעד ןופ .,רעכוזַאב-רעטַאעט רעקרָאי

 ַא רָאפ ןסעיּפ עשטייד ןטעברַאַאב וצ וליפַא ןזיוװַאב ןייטשנרעב טָאה

 -לייצעג יו רעמ טינ ןטלַאהעג ךיוא ךיז ייז ןבָאה .רעטַאעט רעיײװדָארב

 *גָאט, ןייז ןפָארטעג רע טָאה ָאד ןוא .עניב רעגיה רעד ףיוא ןכָאװ עט

 וצ רעדיוו ןסָאלשַאב רע טָאה ,ןגלָאפרעד עטסערג יד וצ געוװ ןפיוא

 ןדיי ייב רָאטקַאדער ַא ןרעוו

 ןדנירג וצ ,ןזיירק עשידיי ןיא ןעמוקעגקירוצ ןייטשנרעב זיא ױזַא

 יּפָא דלַאב םיא טָאה .,1919 ןופ טסברַאה ןיא ,גנוטייציגָאט עיינ ַא

 סָאװ ,ןַאמצלָאה ,ןדיי ַא טימ ןפָארטעגפיונוצ ךיז טָאה רע : טקילגעג

 טָאהעג טָאה ןוא טנַאקירבַאפ סלַא ןגעמרַאפ ןשּפיה ַא טכַאמעג טָאה

 .ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא ךודיש רעד .סעיציבמַא עשירעבעגסױרַא

 -ער עשידיי ַא ןלעטשפיונוצ ןעמונעג יינ סָאד ףיוא טָאה ןייטשנרעב

 | .עיצקַאד

 לע יד ןופ רעביירש עטנַאקַאב ןדיירּפָא ןופ הרדס ַא קעװַא זיא

 .טיירב טלעטשעג ךיז ןבָאה ןַאמצלָאה ןוא ןייטשנרעב .ןעגנוטייצ ערעט

 -עמַאלקער עטסנייפ יד טימ ןרָארָאנָאה עטסערג יד טגָאזעגוצ ןבָאה יז

 םעד ןופ ןשַא םולש ןגירקוצסױרַא וליפא ןזיװַאב ןבָאה ייז .םידוביכ

 ןפוא-םושב טלָאמעד טָאה רע סָאװ ,רַארָאנָאה ַא טימ "סטרעוורָאפ;

 -גרעב םורַא ןיוש ןבָאה ךיוא .ןענַאהַאק .בא ייב ןגירק טנעקעג טינ

 ןטסילַאנרושז עזעיציבמַא ןופ סעקטָאילּפ ןייק טלעפעג טינ ןענייטש

 "שזרעביא עשירעפלעהסױרַא ענייז ןרעוו וצ טסיילפעג ךיז ןבָאה סָאװ
 .רעצ

 -רעד זיא ,שינעלייא רעקידלמוט ןיא ,1920 ,רַאונַאי ןטשרע םעד

 ."טנייה?--- גנוטייציגָאט עיינ סנייטשנרעב ןַאמרעה קרָאיינ ןיא ןעניש
 ,רָאלק ןרָאװעג זיא ןזיוװַאב ךיז טָאה רעמונ רעטשרע רעד יװ דלַאב ןוא
 ַאזַא ןכַאֿמ טינ ןייטשנרעב ןיוש טעװ גנוטייצ רעטייווצ ןייז טימ זַא
 | ."גָאט , ןטימ יוװ ,רָארופ

 סָאװ ,וירב רעשיטנעדיזערּפ רעד טלעפעגסיוא טָאה לָאמ סָאד
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 -נטָארעגמוא ןוא טייקיור עכעלדײמרַאפמוא יד ןקעדרַאפ טנעקעג טָאה
 ַא ןגעלעג ןיוש זיא ןָאסליװ טנעדיזערּפ .רעמונ ןטשרע ןַא ןופ טייק
 "ידידי ןייק םיא ןופ ןיוש טָאה'מ ןוא ,זיוה ןסייוו ןיא רעקנַארק-טיוט
 טָאה ךיוא .ןגירקסורַא טנעקעג טינ גנוטייצ רעשידיי ַא רַאפ ךעלווירב
 ןלָאז סָאװ ,ןצכ .מ טימ ןענויבצ טנַאה רעד ייב טַאהעג טינ ןייטשנרעב
 .טַאלב םעיינ ןופ לעטשנעמַאזוצ ןפיוא ןבעג גנוטכַא

 -נרעב זַא ,ןרָאװעג רָאלק זיא ךָאו רעטשרע רעד ןופ ךשמ ןיא
 -סיורא ידכ ,"גָאט, ןופ טַאקילּפוד ַא ןפַאש :זיא ליצ-טּפיוה סנייטש
 5 יװ רעמ טימ טָאה ןיילַא רע סָאװ ,טַאלב ערעטלע סָאד ןרירוקנָאקװצ
 טײקשיאײטרַאּפמוא ןופ םַארגָארּפ ןייז . .ןדנירג ןפלָאהעג רעירפ רָאי
 ןפרַאװנָא סָאד .רענעייל עשידיי רַאפ שודיח רעּפַאנק ַא ןעוועג ןיוש זיא
 -ַארעטיל ַא ןָא ,ןליצ זיא סע רעסָאװ ןָא רעדיל ,ןעגנולייצרעד ,ןעלקיטרַא
 ןיא ןעמענ עשרעביירש ערעלוּפָאּפ רעמ סָאװ ןבָאה וצ יבַא ,ןַאלּפ ןשיר
 זיא ,לעטשפיונוצ רעשינכעטישיּפַארגָאּפיט רעד וליפַא יו ,רעמונ ןדעי
 רענעייל עוויאַאנ וליּפַא טָאה סָאװ ,"גָאט, ןופ גנוכַאמכָאנ ַאזַא ןעוועג
 .ןרינָאּפמיא טנעקעג טינ רעמ

 ןכעלגעט ןקיטסניגמוא ןדעי ךָאנ ,רעמונ םענעטָארעגמוא ןדעי ךָאנ
 עקירעגיינ עטשרע יד ץוח ַא זַא ,רעטײרּפשרַאפ-גנוטיײצ .יד ןופ טכירַאב
 -גרעב ןַאמרעה טָאה ,"טנייה; םוצ רענעייל יד טינ ךיז ןּפעלק רעפיוק
 ןעמענ טימ רעביירש ךָאנ ןגירקוצנײרַא :הפורת ןייא טַאהעג ןייטש
 | .עיצַאטוּפער ןוא

 ,רד קרָאיײוינ ןייק טרעקעגקירוצ 1920 ביײהנָא ןיא ךיז טָאה דָארג
 טָאה .םוטנדיי רעניארקוא ןטרימָארגָאּפ ןופ חילש סּלַא ,קינלַארָאק .א
 גונעג זיא סע רָאנ ."גָאט; ןופ ןּפַאכסױא טװאורּפעג ןייטשנרעב םיא
 לָאז סע זַא ,*טנייה ,, ןופ ןרעמונ רָאּפ ַא ןקוקוצנָא ןקינלַארָאק רַאפ ןעוועג
 ,גנוטייצ רעקיזָאד רעד טימ ךיז ןדניברַאפ וצ קשח רעד ןייגרַאפ םיא
 ,לַאפכרוד ַא וצ טּפשמרַאפ ןעוועג זיא סָאװ

 רעד ןיא .ןטלַאהעג ךיז "טנייה; רעד טָאה םישדח ייווצ עגרָאק
 רעמ טגיילרעד ,ןַאמצלָאה ,רעבעגסױרַא רעד טָאה טייצ רעצרוק רעקיזָאד
 ןופ סעיציבמַא טימ ,רעוטיללכירחוס רעד .רעלָאד טנזיוט טרעדנוה יו
 ַא ןלעטשוצנייא ןוואורּפ עכעלטע טכַאמעג טָאה ,טַאנעצעמ-רוטלוק ַא
 ,ןייטשנרעב רָאנ .עיצקַאדער רעד ןופ סָאַאכ םעד ןיא גנונעדרָא ?קערב
 ןעוועג לָאמ סָאד זיא ,"גָאט, ןיא ןגרעבנייוו טימ גנורַאפרעד ןייז ךָאנ
 רעבעגסױרַא רעד טָאה ."הזעה; סרעבעגסױרַא םעד ןגעק רעטסעפ ךָאנ
 .גנוטייצ יד טלעטשעגּפָא

 ,סקַאז .ש .א טָאה ,"טנייה, טַאלביגָאט ןופ הברוח רעד ףיוא
 ןגיואווַאב ,רעטעברַאטימ:טּפױה סנייטשנרעב ןַאמרעה ןופ רענייא
 טָאה סקַאז .טַאלבנכָאװ סלַא ,"טנייה, םעד ןבעגוצסיױרַא ןענַאמצלָאה
 ןבעג ,רעטעברַאטימ ןעיצוצ ןופ טרּפ ןיא טלעטשעג רעטיירב ךָאנ ךיז
 זיא .טפירש-רוטלוק עטיױרג ַא ןלעטשוצסיוא ,רַארָאנָאה ףיוא ןסנַאװַא
 רעמונ רעקיצנייא ןייא ןעגנַאגעגסױרַא עיצקַאדער סעסקַאז רעטנוא
 עצנַאג ַא יו רעמ טסָאקעגּפָא רעבעגסױרַא םעד טָאה סָאװ ,"טנייה,
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 .טָאה ןוא טּפַאכעג ןַאמצלָאה טָאה .טָאלביגָאט סלַא "טנייה; ךָאװ

 ןיא סוסקול-רוטלוק ַאזַא :יײירעבעגסױרַא ןופ ןטינשעגּפָא ןצנַאגניא

 ,תוחוכ ענייז רעביא ןעוועג

 רעשידיי רעיינ ַא ףיוא ןלעב ַא ןעוועג זיא סָאװ ,םלוע-רענעייל םעד

 ןט29 םעד .ןטרַאו וצ ןעוועג טרעשַאב טינ לָאמ סָאד זיא ,גנוטייצ

 רעטרידיװקיל רעד ןופ קורד ןוא זה רעד ןופ זיא ,1920 ,טסוגיױא

 רעד ןופ טַאלביגָאט סָאד ןענישרעד ,ייוודָארב-טסיא 1523 ,"טייהראוו,

 ."טייצ יד, --- ײטרַאּפ ןויצ-ילעופ

 "טפירש עשידיי ענרעדָאמ עטשרע יד ןופ רענייא .,יקסניּפ דוד

 "רעד עשירָאטקַאדער טימ טסילַאנרושז ַא ,ןגרוטַאמַארד ןוא רעלעטש

 טניז עקירעמַא ןיא רעטעלב-רעטעברַא עשיטסילַאיצַאס ןיא ןעגנורַאפ

 "קַאדער-טימ ןייז ,"טייצ; רעד ןופ רָאטקַאדער רעד ןעוועג זיא ,9

 "בופיטּפיוה יד ןופ רענייא ,(ױדנַאל .ל) ,רענילָאװ .א .ןעוועג זיא רָאט

 עלעטש יד טָאה סָאװ ,*גָאט ,, ןופ טסינָאטעילעּפ-טּפיױה רעד ןוא ןטסיציל

 "פיוא ןפלעה וצ ,ײטרַאּפ ןייז ןופ ףור םעד ףיוא ןזָאלרַאפ *גָאט/; ןיא

 ,גנוטייציגָאט ענעגייא ןַא ןלעטשוצ

 םעד ןזָאלרַאפ ךיוא ןבָאה ןיקריס ןמחנ ,רד ,יקסווָאלטישז םייח .רד

 ןיא טנעדנָאּפסערָאק רערעלוּפָאּפ *סגָאט; םעד ,קניפ ןבואר .*גָאט;

 ןייז ןופ טנעדנָאּפסערָאק רעד ןעוועג ךיוא זיא רעכלעוו ,ןָאטגנישַאוװ

 רעד ןרָאװעג זיא ,ליאסרעוו ןיא ץנערעפנָאק-םולש רעד ייב גנוטייצ

 ."טייצ יד; ןופ רעטערטרַאפ רענָאטגנישַאװ

 ןוא ףילער סלּפיּפ ןופ ,ןויצ-ילעוּפ יד ןופ רעוט רעועלוּפָאּפ רעד

 -רעטַאעט ,טסיצילבוּפ ,ןיטנע לאוי ,ןַאמרעקוצ ךורב -- "טניָאשזד; ןופ

 רעד ןופ טסילַאנרושז רענערַאפרעד רעד .,רעקיטירקירוטַארעטיל ןוא

 -ןיירַאמשטירק דלָאנרַא ,עסערּפ רעשידייײשינַאקירעמַא ןוא רעשיסור

 ."גיא םוצ טרעהעג ןבָאה רעבײרשיײטרַאּפ ערעדנַא לָאצ ַא טימ ,ילַאער

 סָאװ ,רעביירש ערעדנַא ליפ ךיוא .טָאלב םעיינ ןופ בַאטש ןטסקיניײװ

 סלַא ןגיוצעגוצ יקסניּפ דוד טָאה ,טרעהעג טינ ײטרַאּפ רעד וצ ןבָאה

 .רעטעברַאטימ עקידנעטש

 טנעדנָאּפסערָאק-סעײנ טּפיױה רעד ןעוועג זיא שטיוָאנַאזַאכ ןָאעל

 "ייא ןיא ײטרַאּפ רעד ןופ רעביירש עלַא .עּפָאריײא ןיא *טייצ יד; ןופ

 רעקרָאירװינ רעייז ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה לארשייץרא ןוא עּפָאר

 .גנוטייציגָאט

 עלַא ,עקירעמַא ןיא טַארַאּפַאײטרַאּפ ןויצ-ילעוּפ רעצנַאג רעד

 םוצ ןגָארסעגײב ןבָאה סָאװ ,רעקיטַאּפמיס רעטנזיוט ,םירבחייײטרַאּפ

 ץנַאג רעביא ןרָאװעג טריזיליבָאמ ןענייז ,"טייצ יד; ןדנירג וצ דנָאפ

 ןרַאפ רעבעגױסנָאנַא ןוא רענעייל ,ןטנענָאבַא ןריברעוו וצ עקירעמַא

 ןָאינוי-דיירט לָאצ עשּפיה ַא ךיוא יװ ,ןטסינויצ עניימעגלַא ליפ .טָאלב

 ןייק .גנוטייצ רעיינ רעד וצ ןגױצַאב שיטַאּפמיס רעייז ךיז ןבָאה סרעוט

 לַאטיּפַאק ןטיירג ַאזַא טימ ןעניישרעד ןביוהעגנָא טינ טָאה טָאלביגָאט

 .רעציטשרעטנוא ןוא רעפלעה עקיליוויירפ בַאטש ַאזַא טימ ןוא

 ןבָאה טפרַאדעג טלָאמעד רעבָא טָאה קרָאייוינ ןיא גנוטייצ'"גָאט ַא
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 יז ןעוו ,תואצוה עלַאמרָאנ ןקעד וצ ףיוא 60,000 ןופ ץיצַאלוקריצ ַא
 ריא ךעלטנפע טָאה "טייצ יד, .ןסנָאנַא ןופ תוסנכה עטסעפ ןיוש טָאה
 טסָאּפ רעד וצ ןעגנורעלקרעד יד ץוח ַא -- ןבעגעגנָא טינ עיצַאלוקריצ
 רעשידיי ןייק ןיא ןענייז סָאװ ,עיצַאלוקריצ ןגעוו (םישדח סקעז עלַא)
 -ילעוּפ יד טָאה "גָאט; ןופ זַא ,טנַאקַאב זיא סע  .יונעג טינ גנוטייצ
 -- "סטרעװרָאֿפ, ןופ .רענעייל 20,000 םורַא ןגױצעגּפָא גנוטייצ ןויִצ
 יגימיא ךרוד טפַאשרענעיײל עשידיי עיינ ןייק .רעקינייו ךרע ןַא טינ
 טינ "טייצ יד, טָאה ,ןגָארקעגוצ טינ טלָאמעד עקירעמַא טָאה עיצַאר
 "עיַאר .ץנעטסיזקע רערעכיז ַא רַאפ רענעייל לָאצ עלַאמינימ יד טָאהעג
 ןוא ,רָאי ןטייווצ ןפיוא טשרע גנוטייצ ַא טגירק ןסנָאנַא-סטפעשעג על
 ,עיצַאלוקריצ רעסיורג ַא ןופ ךמס ןפיוא זיולב ךיוא טלָאמעד

 עכעלטרָאװטנַארַאפ עטריטקַאדער טוג ַא ןעוועג זיא ?טייצ יד;
 עשידיי עקידנפיול עלַא ףיוא ןפורעגּפָא ךיז טָאה יז .גנוטייצ עשידיי
 עסיורג וצ ַא טגָאמרַאפ רעבָא טָאה יז .ןעגנוריסַאּפ עכעלטלעולַא ןוא
 -כרוד ןרָאפ קידנעיצנָא טינ זיא סָאװ ,קיטסיצילבוּפ רערעווש ןופ עזָאד
 -יױט ךיוא זיא טַאלב ַאזַא ןיא ףָאטש-יײטרַאּפ רעד .רענעייל ןכעלטינש
 שידיי ףיוא רוטַארעטיל ערעסעב .רענעייל עקיטייז רַאפ טסַאלַאב רעט
 "ריצ סָאװ ,ןעגנוטייצ יד ןיא וליפַא טפַאשרענעיײל עטצענערגַאב ַא טָאה
 . ףוטַארעטיל רעשידיי רעד רַאפ .רעטנזיוט רעטרעדנוה יד ןיא ןרילוק
 ,סניוועג רעסיורג ַא ןעוװעג "טייצ יד, זיא טײקכעלטפַאשלעזעג ןוא

 ןח-אשונ ןטכיזסיױא עריא ןבָארגעגרעטנוא ןבָאה תולעמ עריא רעֶבָא
 ?סיבַא ךיז ףיוא ןעמענ וצ טניואוועג טינ זיא סָאװ ,םלוע םייב ןייז וצ
 .טנעייל רע סָאװ ןייטשרַאפ וצ ימ רעמ

 ןבעג ךיוא טװאורּפעג ,ךיז טייטשרַאפ ,טָאה עיצקַאדער-*טייצ יד,
 רעבָא טָאה ןיקסניּפ ."ןענַאמָאר-סגנולייוורַאפ, סעיצרָאּפ ענעמונעגנָא
 ףָאטש ןרַאבגנַאג םוצ ךיז ןזָאלוצרעטנורַא וליפַא ןלַאפנייא טנעקעג טינ
 .ןעגנוטייצ ערעדנַא יד ןיא ןימ םעד ןופ

 סקעז עטשרע יד רעדייא ,תוקחד יד ןעמוקעגוצ ךָאנ זיא וצרעד
 "טלעג ןופ הרדס ַא קעװַא זיא .רעביארָאפ ןענייז ?טייצ יד, ןופ םישדח
 -עגניירַא טזומעג טָאה עיצקַאדער יד עכלעוו ןיא ,סעינַאּפמָאק גנולמַאז
 טָאה שינעמוקסיוא ףיוא ןעמענ וצ ןענַאװ ןופ גרָאז יד .ןרעוװ ןגיוצ
 -עגסיוא טפרַאדעג טָאה סָאװ ,טייצ ןדנעוװשרַאפ ,תוחוכ ןעיצּפָא טזומעג
 רעטנַאסערעטניא ןוא רעקידעבעל גנוטייצ יד ןכַאמ וצ ףיוא ןרעוו טצונ
 גנוטייצ עשלהק ַא זַא ,דוס רעּפַאנק ַא סע זיא ,בגא .רענעייל יד רַאפ
 ױזַא ןרעו טריפעג טינ ןעק גנוגעװַאב רעשיטסילַאעדיא ןַא ןופ וליּפַא
 -ברק יד ףיוא טקוקעג טינ ,טייצ-טיונ ַא ןיא עטַאװירּפ ַא יו שימָאנָאקע
 .עטלעטשעגנָא-ײטרַאּפ יד ןופ תונ

 ײטרַאּפ ןויצי-ילעוּפ יד .םישדח 20 םורַא טריטסיזקע טָאה *טייצ יד,

 רעד ךרוד .1922 ,לירּפַא ןט26 םעד טלעטשעגּפָא טַאלב סָאד טָאה

 טריפעגנָא ןענייז סע ןוא סרעטלַאװרַאפ עכעלטע ןסיבעג ךיז ןבָאה טייצ

 סרעלָאד רעטנזױט רעטרעדנוה .ןעגנולמַאז-טלעג ענעגיוצרַאפ ןרָאװעג
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 טָאה גנוטייצ יד רעדייא ,ןטיציפעד ןופ ןרָאװעג ןעגנולשרַאפ ןענייז

 .ןעניישרעד וצ טרעהעגפיוא

 -ַאנילערוטלוק עסיורג עריא ץוח ַא "טייצ יד, טָאה ןגעווטסעדנופ
 םרח םעד ןכערבוצנייא ףיוא ןָאטעגפיוא ליפ ךיוא ,ןטסנידרַאפ עלַאנָאיצ
 ,גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצָאס-שיטסינויצ רעד ףיוא "סטרעוורָאפ, ןיא
 -לַאּפש ענייז טנפעעג זייווכעלסיב "סטרעוורָאפ, רעד טָאה ןָא 1922 ןופ
 טימ .,ןעגנולמַאז לארשי-ץרא ערעייז רַאפ ןוא ןויצ-ילעוּפ יד רַאפ ןעט
 -יפָא רעשיטסינויצ ַא טעמכ ןרָאװעג ?סטרעװרָאפ, רעד זיא טייצ רעד
 -טנַא רערעטעּפש ַא וצ טרעהעג סָאװ ,ןינע ןַא רעבָא זיא סָאד ."זָאיצ
 ,גנולקיוו

 ,קרָאי-רינ ןיא ןעלצנילב וצ ןביוהעגנָא טָאה "טכיל עשידיי סָאד;
 םעד ."תדה קוזח רַאפ, טַאלבנכָאװ סלַא ,1923 ,רַאונַאי ןט19 םעד
 -לעב ןשיסרוקיּפַא-שיטסיכרַאנַא ןַא ,ןשריה .ה ,טַאלב ןופ רָאטקַאדער
 ןופ ןוא ?טַאלבעגַאט, ןופ טייקמורפ עשיסקָאדָאטרָא יד זיא ,הבושת
 וצ ןבעגעגנייא ךיז טָאה םיא .קיצניװ וצ ןעוועג ?לַאנרושז-ןגרָאמ;
 -נעזָאר עלעסָאי יר ,ןזח ןטמירַאב ןוא ןעמורפ רעייז םעד ןגייצרעביא
 ,"טכיל עשידיי סָאד, ןבָאה שממ ןזומ ןדיי רענַאקירעמַא יד זַא ,טַאלב
 -ימיײה-טלַא רעטסטכע רעד ֹוצ געוו םעד ןטכױלַאב ייז רַאפ לָאז סָאװ
 ,טייקמורפ רעש

 טלדנַאװרַאפ "טכיל עשידיי סָאד; ןיא ,1925 ,טסוגיוא ןט25 םעד

 וצ ןדיי רענַאקירעמַא יד ןייז וצ ררועמ ידכ ,טַאלב-גָאט ַא ןיא ןרָאװעג

 א לָאמ ןייא זיולב טינ ,געטנכָאװ סקעז עלַא טייקשידיי רעטסמורפ רעד

 .רעגעלרַאפ רעקיבעג-יירפ ַא ןעוועג זיא טַאלבנעזָאר עלעסָאי 'ר .ךָאװ

 וצ ןטסנידרַאפ עשינזח עסיורג ענייז ןופ טעװעילַאשזעג טינ טָאה רע

 ןוא ,םגה ,ןסקַאװ וצ טרעהעגפיוא טינ ןבָאה סָאװ ,ןסיציפעד יד ןקעד

 םינלעב קינייװ ױזַא ןעוועג ןענייז סע סָאװ ,םעד בילוצ עקַאט רשפא

 ןיא ,1926 ,רַאונַאי ןט19 םעד רעבָא .טָאלב ןקיטכרָאפטָאג ַאזַא ףיוא

 "יפעד יד .ןרָאװעג טלעטשעגּפָא טָאלביגָאט סלַא "טכיל עשידיי סָאד;

 ןעלטימ סרעבעגסיױרַא םעד רעביא ןעוועג ןיוש ןענייז ןטיצ

 סָאדע טָאה ,1927 ,ץרעמ ןט25 ןזיב ,1926 ,רַאורבעּפ ןט26 ןופ
 ,םוטנדיי רענַאקירעמַא ןרַאפ ךָאװ עלַא ןטכיולעג רעדיוו "טכיל עשידיי
 טניז .ענעשעק סטַאלבנעזָאר עלעסָאי 'ר ןופ ןובשח ןפיוא ץלַא ךָאנ
 ןלעטשנדירפוצ ךיז טזומעג עיטקָאדָאטרָא עטסמורפ יד טָאה טלָאמעד
 רוגַאע יד ,"יחרזמ. רעד זיב ,ןעגנוטייצ עשידיי עקידנריטסיזקע יד טימ
 ןבָאה ףיוה סניבר רעשטיװַאבויל רעטרעדנַאװעגרעבירַא רעד ןוא "הד
 ןופ טסייג םוצ רעטנענ ןענייז סָאװ ,ןטפירש ןבעגוצסױרַא ןביוהעגנָא
 ."טכיל עשידיי סָאד,
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 ערעדנַא ןוא "טייהיידפ-ןגרַאמ, ,"טייהיירפ, יד .בפ
 ןטפירשטייצ עשיטסינומָאק-ָארּפ

 -קַאװ יד "סטרעוורָאפ, םייב טרעיודעג טָאה רָאי יירד יו רעמ

 רעד ךָאנ דלַאב .שינערעקרעביא רעשיטסיוװעשלָאב רעד עגונב שינעל

 טָאה ,(רָאדנעלַאק-טלעװ ןפיוא רעבמעווָאנ רעט7) עיצולָאװער-רעבָאטקָא

 טימ טסיורגעג קרַאטש ךיז ײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס רענַאקירעמַא יד

 טייקנדירפוצ טימ טָאה *סטרעוורָאפ , רעד .גנוּפַאכרַאפ-טכַאמ סנינעיל

 -קליה סירָאמ ,רעריפ ןשיטסילַאיצָאס ןרעלוּפָאּפ ןופ עיניל יד ןעמונעגנָא

 ןביולוצסיוא טייהנגעלעג ןייק ןזָאלעגכרוד טינ טָאה ןַאהַאק .בַא .סיוו

 ןופ ןרָאװעג טפמעקַאב קרַאטש זיא סָאװ ,טכַאמ עשיטסיוװעשלָאב יד

 .עסערּפ רעכעלרעגריב רענַאקירעמַא רעצנַאג רעד

 טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה סָאװ ,סרעוט עשיטסידנוב עקינייא ןעוו

 ןרענָאיצולָאװער ןוא ןטסילַאיצָאס ערעדנַא טימ םענייאניא דנַאלסור ןייק

 "קירוצ ןביוהעגנָא ןבָאה ,1917 ןיא עקירעמַא ןיא עיצַארגימע רעד ןופ

 "סידנוב יד זַא ,ןרָאװעג טנַאקַאב ָאד זיא סע ןעו :;עטשױטנַא ןעמוק

 עטנעקרענָא יד ןופ טריפעגנָא ,םייה רעטלַא רעד ןיא טייהרעמ עשיט

 רעד טימ ןטלַאה ,ערעדנַא ןוא רעביל ,שטיװָאמַארבַא ,םילודג-ײטרַאּפ

 ןגעק ףמַאק ןרעטיב ןיא גנוטכיר רעשיטסיוועשנעמ רעשיװָאנַאכעילּפ

 ןיא גנורעטסייגַאב יד זיא ,טכַאמ-סעוװָאס רענעמוקעגפיוא-יינ רעד

 "עג טרענימעג דנַאלסור ןיא גנונעדרָא רעיינ רעד רַאפ *סטרעוװרָאפ,

 "גַאלקּפָא *סטרעוורָאפ ,, ןיא ןרעה ןעמונעג טפָא ךיז ןבָאה סע .ןערָאװ

 "עיל םוצ גנואיצַאב רעשיטַארקָאמעדילַאיצָאס רעשיטירק רעד ןופ ןעג

 יד ןזַא ןטלַאהעג טלָאמעד ךָאנ סָאה ןיילַא ןַאהַאק .בַא רעבָא .םזינינ

 ."טיײרלָא ,/ ןרעוו טעוװ טכַאמ-ןטעװָאס

 סָאװ ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןט2 םעד טעדנירגעג ןינעיל טָאה לייוורעד

 ץדנאגאּפָארּפ עשיטסינומָאק עטגײװצרַאֿפ-קרַאטש ַא ןבױהעגנָא טָאה

 לאדגנע ,דיר ןָאשזד .טנכערעגנײרַא עקירעמַא ,טלעוו רעד רָאג רעביא

 יַאיצָאס רעד ןופ לייט ןסיורג ַא ןטלָאּפשעגּפָא ןבָאה םירבח ערעייז טימ

 טינ טַארַאּפַאײטרַאּפ ןצנַאג םעד ןבָאה יז ןעוו ,ײטרַאּפ רעשיטסיל

 5יפ ןבָאה ,דנַאלסור ןיא יו רעמ ,עקירעמַא ןיא ,ןּפַאכרַאֿפ טנעקעג

 ןביוהעגנָא ךיז ןטסילַאיצַאס עטסולפנייאַאב-שיטסידנוב ןוא ןטסידנוב

 -בכָאװ סָאד ,"טלעוװ עיינ; עגיה יד .דצ ןשיטסינומָאק םוצ רעמ ןגיונ

 "עג ךיז טָאה ,עיצַארעדעפ רעשיטסילַאיצַאס רעשידיי רעד ןופ טַאלב

 ןגעו תועידי יד ןופ קורד ןרעטנוא ,םזינומָאק םוצ ןרעטנענרעד ןעמונ

 רעד ןוא סעפאר השמ יװ ,ןטייהטמירַאב עשיטסידנוב ערעגנוי ענױזַא

 "עּפש רעד ,ץעּפיל דוד) ברַאפדלָאג סקַאמ .רד רעטנַאקַאב עקירעמַא ןיא

 -יטעווָאס רעד וצ רעבירַא ןענייז סָאװ ,(יקסווָארטעּפ לַארענעג רערעט

 | .ײטרַאּפ רעש
 "טימ עטסנעעזעגנָא יד ןופ רענייא ,(ןַאמיײנ ףסוי) ןיגלָא .י .מ .רד

 ןטימ ןטלַאהעג טשרעוצ טָאה רעכלעוו ,"סטרעוורָאפ, ןופ רעטעברַא
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 ןיא ,עּפָארײא ןיא עזר ַא ךָאנ ךיז טָאה ,דצ ןשיטסיװעשלָאבײטנַא
 טָאה עקירעמַא ןיא .טסינומָאק-ברע סלַא טרעקעגקירוצ 0
 רעשיטסילַאיצָאס; רעד ןופ טייהרעמ יד ןעגנערבפיונוצ ןפלָאהעג רע
 -סינומָאק רעיינ רעד ןופ "עיצקעס רעשידיי, רעד טימ ?עיצַארעדעפ
 יד ןעמוקעגרָאפ ןכיגניא ןיא גנוקריוו ןייז רעטנוא .ײטרַאּפ רעשיט
 סָאװ ,"תמא, ןשיטסינומָאק ןטימ ?טלעוו רעיינ, רעד ןופ גנוקינייארַאפ
 סָאד .1921 ןופ בײהנָא ןיא קרָאי-וינ ןיא ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה
 עיינע :ןעמָאנ ןרעטנוא ןענישרעד טייצ עצרוק ַא זיא טַאלב עטקינײארַאפ
 ."סעמע-טלעוו

 ,ןקיווָאנ חסּפ ןענואװעגרעבירַא ,ןיגלֶא טָאה ?סטרעוװרָאפ, ןיא
 -יטנַא סלַא --- 1920 ןיא ,ןעמוקעגקירוצ עקירעמַא ןייק זיא רעכלעוו
 ללה וליפא ,ןטוּפיליל ,ןענויבצ ןגיוצעגוצ ךיוא טָאה רע .קיװעשלָאב
 ןַאהַאק .בַא ןעו .עיצַאטנעירָא רעשיטסינומאקיָארּפ רעד וצ ןפָאגָאר
 -רַאפ וצ טבערטש גנוטכיר עשיטסינומָאק יד זַא ,טסואוורעד ךיז טָאה
 -סילַאיצָאס, יד יו טקנוּפ ,"סטרעװרָאפ , ןרעביא לָארטנַאק םעד ןּפַאכ
 ןפירגַאב טשרע רע טָאה ,ןרָאװעג טּפַאכרַאפ זיא ?עיצַארעדעּפ עשיט
 -גיווצ םיא ךָאנ ןעק דנַאלסור רַאפ סרוק רעשיטסיװעשלָאבדָארּפ רעד זַא
 עקירעמַא ןיא ןרָאילַארטנַאק עשיטסינומָאק וצ ךיז ןפרַאװאוצרעטנוא ןעג
 לָאטָאט עיצַאטנעירָא-"סטרעװרָאפ, עצנַאג יד ךיז טָאה טלָאמעד .אפוג
 ,ןטיבעג

 קיווָאנ ,טוּפיליל ,ןויבצ ,ןיגלָא---: "ףניפ יד, ןעגנואווצעג טאה סָאד
 ןוא ,1921 טסברַאה ןיא ,"סטרעוורָאפ ,, םעד ןזָאלרַאפ וצ---ףָאגָאר ןוא
 רעשיטסינומָאק רעשידיי רעיינ ַא רַאפ גנוגעװַאב רעד וצ ןייטשוצוצ ןפָא
 ןיא טָאה ,רעדיוו ,דצ-"סטרעוװרָאפ, רעד ,קרָאיײוינ ןיא גנוטײציגָאט
 רעד ןופ עּפורג ענעטלָאּפשעגּפָא ?עטכער, יד טלעטשעגפיונוצ שינעלייא
 ,"דנַאברַאפ ןשיטסילַאיצָאס, ַא ןיא "עיצַארעדעפ עשיטסילַאיצָאס,
 עיינ ַא ןריסנַאניפ וצ ןביוהעגנָא דנַאברַאפ םעד רַאפ ךיילג טָאה ןוא
 קימעלָאּפ ערעוויטקַא ןַא ןריפוצנָא ידכב ,"רעקעוו רעד, ,טפירשטייצ
 ןיא גנוגעװַאב רעשיטסינומָאק רעשידיי רעקידנעמוקפיוא רעד ןגעק
 .עקירעמַא

 -טּפיוה ענױזַא ןופ ןייגקעװא סָאד זיא אפוג "סטרעװרָאפ , ןיא
 ןייז ,טנַאה עטכער סנַאהַאק .בַא) ףָאגָאר ,ןויבצ ,ןיגלָא יו ,ןטסיצילבוּפ
 :םירבח ייווצ ערעדנַא ערעייז ןופ עיסימעד יד ,(רָאטקַאדער-ףליהעג
 --- קיװָאנ .ּפ ןוא ,רָאטקַאדער-קינָארכ רעד ,(רַאמשטערק .ה) טוּפיליל
 -רעדנימ ןופ *לגנוריסַאּפ , א סלַא ןענַאהַאק .בא ןופ ןרָאװעג טנכיײצַאב
 םעד טָאה טסיירט רעקיזָאד רעד רעטניה רָאנ .גנוטיײדַאב רעקיטכיוו
 -וטש עטסכעה יד טכיירגרעד טַאהעג טלַאמעד טָאה סָאװ ,*סטרעוװרָאפ;
 ,טקיאורמואַאב קרַאטש "לגנוריסַאּפ, עקיזָאד סָאד ,גלָאפרעד ןופ עפ
 יָאק עכעלגעט יד ןסקַאװעגסױרַא ןכיגניא זיא ?לגנוריסַאּפ, רענעי ןופ
 ןבױהעגנָא טָאה סָאװ ,"טייהיירפ יד, ,גנוטײציעיציזָאּפָא עשיטסינומ
 ,1922 ,לירּפַא ןט2 םעד ,קרָאיוינ ןיא ןעניישרעד
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 ןיא ףמַאק-רעדורב רעד טעקַאלפעצ ךיז טָאה טייצ רענעי םורַא
 נַאגרָא ערעדנַא עלַא ןוא "גניר-רעטעברַא; ןיא ,סנָאינוי עשידיי עלַא
 "ץקניל , ןעמוקעגפיוא ןענייז םוטעמוא ,ןלַאקידַאר עשידיי ןופ סעיצַאז
 ןרָאװעג ןטלָאּפשעגּפָא ןכיגניא ןענייז "גניר-רעטעברַא, ןופ .ןעגנוטכיר
 ענעטלַאּפשעגּפָא יד .ןעוועג ךעלגעמ רָאנ זיא סע יװ ,"עקניל, ליפוזַא
 -ַאנרעטניא , ןופ גנולײטּפָא עשידיי סלַא ןרָאװעג טריזינַאגרָא ןענייז
 -רוטלוק םתס ןופ סעּפורג ןטלַאּפשוצּפָא ."ןדרֶא רעטעברַא ןלַאנָאיצ
 ליפ ןעמוקעגנָא זיא ,"ןבולק-רעטעברַא, עיינ ןפַאש ןוא סעיצַאזינַאגרָא
 -ױצרַאפיגנַאל וצ טריפעג טָאה סנָאינוי יד ןיא יירעסייר יד .רעגנירג
 ,תומחלמ ערעטיב ענעג

 -םולש רעד זיא ,עיצקַאדער רעד ןיא ,אפוג "טייהיירפ, רעד ןיא
 טסַאּפעגוצ זיולב ךיז ןבָאה ?ףניפ,, יד ןופ .ןרָאװעג טרעטשעג ךיג תיב
 סע ןעמעוו ,קיװָאנ .ּפ : ןילּפיצסיד רעשיטסינומָאק רעגנערטש רעד וצ
 "וק, רעגַאקיש ןיא תולג ןטכירוצּפָא ןעמוקעגסיוא טייצ עצרוק ַא זיא
 רעד ןרָאװעג זיא רע םגה ,רעטייווצ רעד .ןיגלָא .י .מ .רד ןוא ,"רעיר
 -ַאב רעד ןופ  רָאטַארָא-טּפױה רעד ,"טייהיירפ , רעד ןופ רָאטקַאדער
 ןופ גױנּפָא ןופ טינ בוא ,דשח ַא רעטנוא ןענַאטשעג טּפָא זיא ,גנוגעוו
 -ילעטניא טימ "ןייז טּפַאכעג, ןיא סנטסקיניײװ זיא ,טַאטקיד-ײטרַאּפ
 .סעיצַאװרעזער עשידיחי-שיטנעג

 רעד ןיא געט עכעלטע יו רעמ ןטלַאהעגסיױא טינ טָאה ףָאגָאר ללה
 ,"סטרעװרָאפ, םֹוצ ןעגנַאגעגקירוצ זיא רע ,עיצקַאדער-* טייהיירפ;
 ןַא טמוק סע יו ,סמערָא ענעפָא טימ ןעמונעגפיוא םיא טָאה'מ ואוו
 טרעקעגקירוצ ןכיג ןיא עקַאט ךיז טָאה רע .הבושתילעב ןקיטכירפיוא
 טָאה ןויבצ .רָאטקַאדער-ףליהעג ןופ עיציזָאּפ-סגנואיורטרַאפ רעד וצ
 -פיוא ןבָאה ןטסינומָאק יד, זַא ,ןענופעגסיוא םורַא םישדח רַאּפ ַא ןיא
 -עגנָא ףרַאש ַא ןיא ןדלָאמעג סָאד טָאה רע ."םזינומָאק םעד ןטעגעג
 רעקקירוצ ןייז רַאפ קירב סלַא טנידעג טָאה סָאװ ,ערושָארב רענעבירש
 רעד ייב ןטלַאהעג ךיז רָאי רָאּפ ַא טָאה טופיליל ,"סטרעוװרָאפ,, םוצ
 טָאה ןוא ,עסערּפ רעכעלרעגריב רעד וצ רעבירַא זיא רע ."טייהיירפ,
 ."סטרעוורָאפ, םוצ קירוצ געוו םעד ןענופעג ךיוא ףוסל

 ןעגייז "טייהיירפ,, רעד ןיא רעבײרש-טּפיוה עלעיניגרָא יד ןופ
 עלא טעמכ ,קיװָאנ ,ּפ : טייצ עצנַאג יד סנטסָאּפ ערעייז ףיוא ןבילבעג
 רעלעיציפָא רעד טציא ,"ןָארט-עיצקַאדער ןועטניה טכַאמ יד; ,ןרָאי
 רעטסקיטכיוו רעד ןוא טסינָאטעילעפ-טּפױה רעד ,ץכ השמ ;רָאטקַאדער
 טָאה רע ןעו ,רָאי רָאּפ יד טלעפעגסיוא רָאנ טָאה סָאװ ,טסיצילבוּפ
 רעד ,דלַאװכוב .נ : אפוג דנַאברַאפטעװָאס ןיא עלעטש ַא ןעמונרַאפ
 -עגּפָא, טינ לָאמנייק טָאה ,טסיצילבוּפ ןוא טנעזנעצער-רעטַאעט טּפױה
 ןוא ; ןרָאי-"טייהיירפ, עלַא עגייז ןופ ךשמ ןיא "עיניל רעד ןופ טגיונ
 ,רָאטקַאדער-"טייהיירפ, סלַא ןברָאטשעג זיא סָאװ ,ןיגלָא .י השמ

 -"טייהיירפ, עטסנעעזעגנָא עטשרע יד ןופ רענייא ,ןײטשּפע ךלמ
 ןטלַאהעגסױא טינ ףוסל טָאה ,רָאטקַאדער-ףליהעג רעד טייצ ַא ,רעביירש
 -םערַאב ןגעק טרילעבער טָאה רע .1929 ןופ טסברַאה ןיא ,"עיניל יד,
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 טלָאמעד ןענייז םיא טימ םענייאניא ,*טקַאּפ רעלטיה-ןילַאטס , םעד ןקיט
 ןוא סרעוט ערעדנַא לָאצ ַא קעװַא גנוגעװַאב רעשיטסינומָאק רעד ןופ
 ןעוועג םרוג ,לָאמ ןטייוצ םוצ ,ךיוא טָאה *טקַאּפ, רעד .,רעביירש
 -עג לָאמניײא ןיוש ךיז ןבָאה סָאװ ,רעטכיד עשידיי עטמירַאב ייד ַא זַא
 "סטייהיירפ, רעד טימ תוכייש ןיא "ןגױנּפָא, טימ .טקידניורַאפ טָאה
 ןשידיי ןפיוא ןלַאפנָא ןופ טייצ רעד ןיא עיצַאטנעירָא רעשיבַארַאדָארּפ
 .ןזָאלרַאפ גנוטייצ יד ןלָאז ,לארשייץרא ןיא בושי

 רעד ןופ טעטירַאגלואוו יד רָאנ טבעלעגפיוא טָאה "טייהיירפ יד,
 -טלעוו ןטשרע ןרַאפ ןופ ,עסערּפ רעשידיײ-שינַאקירעמַא רעלַאקידַאר
 ,גנוגעװַאברןָאינוי ,ײטרַאּפ עשיטסינומָאק-טינ ןייק ,גנוטייצ ןייק .גיוק
 עטסטבילַאב סָאד .ןרָאװעג טניושעג טינ זיא טייקכעלנעזרעּפ רעדָא
 עדייב .ןַאהַאק .בַא ןוא *סטרעוורָאפ, רעד ןעוועג רעבָא זיא טעוב-ליצ
 עלַא ןיא --- םינָאניס ןבילבעג ןוא ןעוועג "טייהיירפ, רעד רַאפ ןענייז
 יד סָאװ ,ןדיירסיוא יד ןטיבעג ךיז ןבָאה טייצ-וצ:טייצ ןופ ,ןלַאפנָא
 ,"סטרעוװרָאפ,, ןטימ ןענַאהַאק ןריקַאטַא וצ ףיוא טצונעג טָאה "טייהיירפ;
 .רעהפיומוא יד-טָא .,ןטעטיּפע ןוא םילוזלז יד ךיז ןבָאה ןטיבעג טינ
 קרַאטש טָאה "סטרעװרָאפ,, ןגעק "טייהיירפ ,, רעד ןופ עינַאּפמָאק עכעל
 -ַאטַא יד:טָא .גנוטייצ רערעטלע רעד ןופ שזיטסערּפ םעד טקידעשעג
 ןלָאז יז ןדיי רעטנזיוט רעקילדנעצ ףיוא טקריוועג ןוליפַא ןבָאה סעק
 יד טָאה "טייהיירפ, יד םגה ,"סטרעוװרָאפ; םעד ןענעייל ןרעהפיוא
 .ןגיוצעגוצ קידנעטש ףיוא טינ טייוו רענעייל עקיזָאד

 ,טייקירעוש ליפוצ טימ טקידניזעג טינ ןיוש טָאה ?טייהיירפ, יד
 ,טײקשירַאטעלָארּפ רעמורפ ַא ףיוא ּפָארט םעד בײהנָא ןופ קידנלעטש
 טרעדנוה עכעלטע טצונַאב טפָאוצ רשפא טַאלב עקיזָאד סָאד טָאה
 "רעדיו עטפָא ןופ רעבָא ,ןזַארפ ןוא ןקורדסיוא עקידרעטרעוו-דמערפ
 עטנַאקַאב-טוג ענױזַא ןרָאװעג ייז ןענייז ןעגנושטייטרַאפ ןוא ןעגנולָאה
 -נולשעגּפָארַא גנירג טָאה רענעייל רעטסָארּפ רעד וליפַא סָאװ ,ןעיישילק
 .ןעג

 ןרָאי עטשרע יד ןופ "דייר עבָארג, עטמירַאב יד ,ןָאט-לדיז רעד
 עטרעױזרַאפ, ערעטלע עלַא ןגיוצעגוצ ?טייהיירפ, רעד וצ ןבָאה סָאװ
 ץלַאקידַאר יד ןופ ןשטנעמ עטמיטשעג-לענָאיציזָאּפָא עלַא ,"רעצרעה
 יד ץוח ַא ,רענעיײל עשידיי עטושּפ ליפ טריקָאש רעבָא ןבָאה ,ןזיירק
 ""טייהיירפ, ןופ דָאטעמ רעשירעפיײרגנָא-קיציה רעד .עטסיור עמַאס
 ןכעלטנגוי ןטסָארּפ םעד ןרינָאּפמיא טנעקעג רָאנ טָאה םזילַאנרושז
 עיצַארגימיא עקיזָאד יד רעבָא זיא .עיצַארגימיא רעשירפ רעד ןופ םלוע

 ךָאנ .תוריזג"עטָאװק עגיה יד תמחמ ,ןיילק קיסעמסינטלעהרַאפ ןעוועג
 גנורעדנַאװניײא עניילק יד-טָא וליפַא זיא 1930 ןופ לעפַאב סרעוואוה
 | .ןרָאװעג טלעטשעגּפָא טעמכ

 ךיא זַא ,בצמ ַאזַא וצ טכיירגרעד טינ לָאמנייק טָאה ?טייהיירפ יד;
 -ייצ םעד) "ןָאשיילוקריס וװָא ָארויב טידוא, יד ןזָאל לָאז גנוטלַאוװרַאפ
 ,רעבעגױסנָאנַא עסיורג יד ןופ טוטיטסניא לָארטנָאק-שזַאריט סגנוט
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 ןכוזרעטנוא ,(*.יס .יב .יע, תובית-ישאר עשילגנע יד רעטנוא טנַאקַאב
 רעד ןיא לכה-ךס םעד ןכעלטנפערַאפ ןוא עיצַאלוקריצ-"טייהיירפ, יד
 ןרָאי ליפ ןיוש םישדח סקעז עלַא ןָאטעג טרעוו סָאד יוװ ,אפוג גנוטייצ
 -מישדח סקעז יד ןיא ."לַאנרושז-ןגרָאמ,, ןוא "גָאט ,, ,"סטרעוורָאפ, ןיא
 ,טמַא -טסָאּפ םעד ןבעגּפָא ןזומ ןעגנוטייצ-גָאט סָאװ ןעגנורעלקרעד עקיד
 -יירפ יד; עקַאט טָאה (טרילָארטנָאק טינ םענייק ןופ ןרעוו ייז רעבָא)
 רעפיצ ענעבירטרעביא גונעג ןבעגעגנָא ןָא רָאי בלַאה ןטשרע ןופ "טייה
 ,ןשטנעמ "ינַאּפמָאק סוינ ןאטילַאּפָארטעמ , יד רָאנ ,שזַאריט ריא ןגעוו
 עקיכַארּפשידמערפ ןטיײירּפשרַאפ ףיוא לָאּפָאנָאמ םעד ןבָאה סָאװ
 -ייווצ יו רעמ ּפָא ןצעז ייז ואוו ,טנגעגמוא ןוא קרָאייוינ ןיא ןעגנוטייצ
 ןיא טָאה "טייהיירפ יד; זַא ,ןטלַאה ,סעגַאלפיוא עכעלגעט יד ןופ לטירד
 ןופ ףיוקרַאפ ןכעלטינשכרוד ַא יו רעמ טַאהעג טינ ןטייצ עטסעב עריא
 -עגנָא טפָא ןבָאה סָאװ ,ןדָאירעּפ"הדירי עריא ןיא גָאט ַא טנזיוט 3
 12,000 םורַא וצ ןלַאפ ףיוקרַאפ ריא טגעלפ ,רעמ ןוא רָאי ַא ןטלַאה
 .ךעלגעט

 -עגרָאפ ןענייז שזַאריט-"טייהיירפ, םעד ןיא ןעגנולקַאװ ענױזַא
 עירעס ערעסערג עטשרע יד ןכָארבעגסױא זיא סע ןעוו ,1929 ןיא ןעמוק
 ןיא :לארשייץרא ןיא ןדיי ףיוא ןלַאפנָא עשיבַארַא עשירעדרעמ ןופ
 לארשייץרא ןשידיי ןגעק רָארעט רעשיבַארַא רעד ןעוו ,1937 --6
 ,"טקַאּפ רעלטיהןילַאטס םעד ךָאנ ןוא ;ןטלַאהעגנָא רעגנעל טָאה בושי
 ,דנַאברַאפטעוװָאס ןפיוא לַאפנָא סרעלטיה זיב ,1939 ,טסוגיױא ףוס ןיא
 ,1941 ,ינוי ןיא

 ךָאנ עבַאגסיױא ריא ןיא ?טייהיירפ יד, טָאה לַאפ ןטשרע םעד ןיא
 לארשייץרא ןופ העידי-םָארגָאּפ עטשרע יד ןעמוקעגנָא זיא סע יו םעד
 טָאה גנודלעמ ַאזַא יו ױזַא טעמכ ,סעיינ עקירעיורט יד ןבעגעגרעביא
 ףכית רעבָא זיא .גנוטייצ רעשידיי ַא ןיא ןרעוװ ןבעגעגרעביא טלָאזעג
 ןרעלקרעד וצ ןצנַאטסניא-ײטרַאּפ ערעכעה יד ןופ לעפַאב רעד ןעמוקעג
 -יירפ רעלַאנָאיצַאנ רַאפ רעפמעק, סלַא סעקישטשמָארגָאּפ רעבַארַא יד
 רענורבח ענעטכָאשעג יד ךיוא ייז ןשיװצ ,תונברק עשידיי יד ןוא ,"טייה
 ,"םזילַאירעּפמיא ןשיטסינויצ-שילגנע ןופ ןטנעגַא; סלַא ,םירוחב-הבישי
 ידכ ,"ץלעּפ םעד טרעקעגרעביא , שינעלייא ןיא טָאה "טייהיירפ; יד ןעוו
 זיא ,הפצוח ןוא טייקנסיברַאפ טימ "עיניל ןרעטניאמָאק רעד; ןעניד וצ
 לסיב סָאד .םרח םענַאטנָאּפס ַא ןיא ןלַאפעגנײרַא גנוטייצ עקיזָאד יד
 ,טרעקעגּפָא טַאלב ןופ ךיז ןבָאה רעקיטַאּפמיס ןוא רענעייל עקיטייז
 -סיוא רעביירש-" טייהיירפ, עלַא טָאה ןייארַאפ רעביירש ץרּפ ,ל .י רעד
 ,ןָאינוי רעשידיי ַא וצ ןרעהעג טינ ןענעק יז זַא ,קידנרעלקרעד ,ןסָאלשעג
 ןגעק ןטקַא-דרָאמ ענױזַא קיטילָאּפ רעייז בילוצ ןקיטכערַאב ייז ןמז-לכ
 "ומָאק טעמכ ןעוועג ןײלַא ןענייז סָאװ ,רעטכיד עשידיי עכעלטע .ןדיי
 -רעטעברַאטימ רעייז טימ "טייהיירפ יד ,, טציטשעג ןבָאה ןוא ןטסינ
 ,םרח ןיא ןסָאלשעגנָא ךיילג ךיוא ךיז ןבָאה ,טפַאש

 ךיז ףיוא ןָאטוצנָא וואורּפ ַא טימ טרעפטנעעג טָאה "טייהיירפ יד;
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 ףיױא ,בושי לארשייץרא ןפיוא ןלַאפנָא עריא .,ןרק-רעריטרַאמ ַא

 עטסדנילב עריא ץוח ַא ,ןדיי עלַא ףיוא ןוא גנוגעװַאב רעשיטסינויצ רעד

 ךַאהַאק-"סטרעוורָאפ, עריא ןגיטשעגרעבירַא טּפָא ןבָאה ,רעגלָאפכָאנ

 ,רעּפָארג .וװ ,רעלטסניק-רוטַאקירַאק ריא סָאװ ,ןדוטַאקירַאק יד .םילוולז

 ןלָאמעג ןבָאה ,הודח טימ טקורדעג טָאה טַאלב סָאד ןוא טנכייצעג טָאה

 ַאזַא ףױא ,סרעוט עשיטסינויצ ןוא ןדיי-לארשי-ץרא רקיע רעד ,ןדיי

 "ריטש; סרעכיירטש סוילוי ןיא ןרָאװעג ןלָאמעג ןענייז ןדיי יו ,רעגייטש

 סָאד טינ ןעוועג זיא טלָאמעד שודיח רעטסערג רעד .טַאלב-ץומש "רעמ

 ,ןריולרַאפ טפַאשרענעייל ריא ןופ טפלעה ַא טָאה ?טייהיירפ יד, סָאװ

 "עייל ענעבילבעגרעביא עריא זַא ,ןעוועג ךעלגעמ רָאג זיא סע יװ רָאנ

 .ןעמענ טנַאה ןיא ,תויתוא עשידיי טימ טקורדעג ,טַאלב ַאזַא ןלָאז רענ

 יד ןיוש טָאה ,לארשייץרא ןיא הרדס-רָארעט רעטייווצ רעד ייב

 -ַאררעביא ןופ טנעמעלע םעד ןרױלרַאפ "טייהיירפ, רעד ןופ גנולעטש

 ןופ ןטסולרַאפ-רענעיײיל עשירפ עריא ןעמונעגנָא טָאה גנוטייצ יד .,גנוש

 ,ןעגייז ןשטנעמ-"טייהיירפ יד; .ךַאז עכעלריטַאנ ַא יו ,19376

 -געק ערעייז ייב סָאװ ,טשיײטנַא ןעוועג וליפַא ,סָאמ רעסיוועג ַא זיב

 וטנַא עקיזָאד יד ,1929 ןופ לקע ןוא ןערב רעד טלעפעג ןבָאה רענ

 טימ ןייגליואוו ךיז ןזָאל וצ ?טייהיירפ יד; ןגיױאוַאב רָאג טָאה גנוש

 ערעקידריוומוא ךָאנ טימ ,סעצעה לראשייץראי-יטנַא עלענַאיצַאזנעס רעמ

 -טנַא טָאה רעּפָארג סָאװ קינכעט יד ,בגַא .ןרוטַאקירַאק-רעּפָארג

 ןעמוקעג ץונוצ ךיוא םיא זיא ,ןרוטַאקירַאק עניזַא ןענעכייצ םיימ טלקיוו

 ןוא ןענַאהַאק .בַא ףיוא ,*סטרעוורָאפ, ןפיוא ןלַאפנָא ערעטעּפש יד ןיא

 .לבוגעוװַאב-רעטעברַא "רעטכער; רעד ןופ סרעוט עלַא ףיוא

 -יירפ יד, ןיוש טָאה ,טקַאּפ רעלטיה"ןילַאטס םעד ןקיטכערַאב טימ

 ןסיורג ַא וליפַא רָאנ ,ןדיי עקיטייז זיולב טינ טפעלפעג עקַאט "טייה

 טנכייצרַאפ ןביוא ןיוש זיא סע יװ ,רעביירש ןוא רענעייל עריא ןופ לייט

 ערעדנַא ןוא סנָאינוי יד ןיא טייל-"טייהיירפ, ךעלטשער יד  .ןרָאװעג

 -סַאמ ערעטכידעג ןָאטוצנָא ןרָאװעג ןעגנואווצעג ןענייז סעיצַאזינַאגרָא

 ןיא טָאה "טייהיירפ , יד סָאװ ,סעינַאּפמָאק-הבדנ עקידלמוט יד ,סעק

 סָאד .ןלעטשּפָא ךיז טזומעג ןבָאה ,טריפעגנָא ןרָאי עריא עלַא ןופ ךשמ

 טימ ןרָאװעג טצונעגסיוא ןיוש זיא ןעמָאנ םעיינ ַא ןעמעננָא ןופ לטימ

 "נַאב ַא ןופ טײרדעגסױרַא ךיז טָאה גנוטייצ יד ןעוו ,רעירפ ןרָאי ליפ

 ,"טייהיירפדןגרָאמ , ףיוא ןעמָאנ ריא ןטייב ךרוד עגַאל-טָארק

 רעד זיא ןעגנוטייצ עלַא ןופ גנורעגײטשזזיירּפ ענײמעגלַא יד רָאנ

 עטצעל יד טסָאק "טייהיירפ-ןגרָאמ, יד .ןעמוקעג ץונוצ "טייהיירפ,

 -- "?סטרעוורָאפ, רעד יװ ,רעמ טנעס 2 טימ ,רעמונ ַא טנעס 5 ןרָאי

 -רושזיןגרָאמ, ןוא ?גָאט; רעד יו ,רעמ טנעס ַא טימ ; געטדןבָאװ ןיא

 -ריצ ריא זַא ,ןבָאה וצ ארומ טרָאּפשרַאּפ טָאה "טייהיירפ יד, ,ילֵאנ

 רָאנ ןענייז יוויייס .גנורעכעהיזיײרּפ רעד תמחמ ןלַאפ טעװ עיצַאלוק

 טָאה יז ןוא ,"טקַאּפ, ןכָאנ ןבילבעג ריא ייב רענעייל עטסיירטעג יד
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 -עג טינ רעכיז ,רעמ גָאט ַא ייווצ רעדָא טנעס ַא ןופ טסָאק ןטימ ןעמ
 .ןביירטרַאפ טנעק

 עצנַאג יד ןעוו ,דנַאברַאפױטעװַאס ןפיוא לַאפנָא סרעלטיה טניז
 דנַאלסוד ןעמונעגפיוא סמערָא ענעפָא טימ טָאה טלעװ רעלטיהייטנַא
 -ַאב רעשיטסינומָאק רעד ןופ הכרעמ יד ךיז טָאה ,גירק ןיא ףתוש סלַא
 ןעײמרַא עטיױר יד ןעו .טרעסעברַאפ קרַאטש עקירעמַא ןיא גנוגעוו
 ןבָאה סָאװ ,ןשרַאמ עכיירגיז ערעייז ןבױהעגנָא ןבָאה ,דַארגנילַאטס טניז
 עטקיניײארַאפ יד ןופ חוכ רעקיצנייא רעדנַא זיא סע רעסָאװ יו רעמ
 ןופ סעיצקַא יד ןענייז ,הלּפמ רעשטײדיײצַאנ רעד וצ טריפרעד רעקלעפ
 זיב ןגיטשעג רעפיולטימ עריא עלַא טימ ײטרַאּפ רעשיטעװָאס-ָארּפ רעד
 טָאה ,גנוטייצ ַא יו ,"טייהיירפ יד, רָאנ .הגרדמ רעטסכעה רעד וצ
 -ךיצ ןיא רעקיניײװ ךָאנ ,שזיטסערּפ ןיא ןענואוועג סָאװ ּפַאנק ןופרעד
 "טייקיניא, רעטנוא טציא טכיירטש "?עיניל-ײטרַאּפ , יד .עיצַאלוק
 -סיוא ןופ ןייז טינ דייר ןייק רַאפרעד ןעק .ךיז טזָאל סע ןעמעוו טימ
 .רענעייל-"טייהיירפ ,, צייג ןעניוועג וצ ףיוא גנומיטש עקיטסניג יד ןצונ
 ןוא ?גָאט ,, םוצ הפינח ןופ הרדס ַא קעװַא זיא אפוג ?טייהיירפ/,, רעד ןיא
 ,דָאהַארַאק-"טייקינייא, ןיא טימ-ןצנַאט סָאװ ,"לַאנרושז-ןגרָאמ,

 רַאפ געט ערעסעב ןעמוקעגנָא ןרָאי עטצעל יד ןיא ןענייז רַאפױעד
 ַא ,"ןבעל-יינ, סָאד .עירעפירעּפ-"טייהיירפ , רעד ןופ ןטפירשטייצ יד
 רעד טניז טָאה סָאװ ,"רָאקיא , ןופ לַאנרושז-שדוח רעקיכַארּפש-יײװצ
 רעדעי ןריולרַאפ ,ןַאשזדיב-ָאריב ,"לארשייץרא, ןשיטעווָאס ןופ הדירי
 עשידיי, ,קידרעּפָאה ןרָאװעג רעדיו זיא ,גנוקיטכערַאב-ץנעטסיזקע
 רעשידיי רעכעלטלעװלַא) "ףוקיא , ןופ לַאנרושז-שדוח רעד ,"רוטלוק
 -מעטּפעס ןיא זירַאּפ ןיא סערגנָאק ַא ףיוא טעדנירגעג ,דנַאברַאפ-רוטלוק
 -רַאפ סָאװ ןוא ,1938 ,רעבמעוװָאנ טניז טניישרעד סָאװ ,(1927 ,רעב
 זיב 1926 ןרָאי יד ןופ "רעמַאה, ןשיטסינומָאק ןופ טרָא םעד טמענ
 ,קפס ַא זיא סע םגה ,רעקיטפערק לעירעטַאמ טרעוװ ,1930 ןופ ןוא 9
 רָאּפ ַא יו רעמ טפערטַאב רענעיײל עקידנעטש ייב שזַאריט ןייז ביוא
 .ןרַאילּפמעזקע טנזיוט

 -ָאק, רעד טָאה סעיצקַא-טייקינייא יד ןופ גנואוושפיוא עמַאס ןיא
 ַא ןלעטשוצפיוא ןטסָאמרַאפ ךיז "רעביירש ןוא רעלטסניק ןופ טעטימ
 ןביוהעגנָא ."טייקינייא, ןעמָאנ ןרעטנוא טפירשנכָאװ עשידיי עסיורג
 ןכָאװ-ייװצ סלַא טשרעוצ ,1942 ןיא ןעניישרעד ?טייקינייא , יד טָאה
 "ץקניל, יד רַאפ טָאה סָאװ ,יירעיצנטָארד עשיטילָאּפ יד רָאנ .טפירש
 -נָאק רעשידיי, רעד ןיא טרָא ןַא ןענואוועג רעקיטַאּפמיס ערעייז טימ
 טָאה ,ןטנעמעלע עכעלרעגריב עשידיי עלַא טימ םענייאניא ,"ץנערעפ
 -עג טינ םשור ןסיורג ןייק ,סיוא טזייוו ,םלוע-רענעייל ןשידיי ןפיוא
 טיירגעג םגה ,טַאלב-שדוח ַא ןרעו טזומעג טָאה ?טייקינייא, .טכַאמ
 ַאזַא ףיוא "רעביירש ןוא רעלטסניק ןופ טעטימָאק; ןיא ךיז ןעמ טָאה
 "טייקינייא , יד ןבעגוצסױרַא ןכַאמ ךעלגעמ לָאז סָאװ ,ףורּפָא-רענעײל

 .ךָאוו עלַא
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 רעגעייל ןופ הסנכה ,ןרוטנענַא-ןסנַאנַא .6

 -גָאט רעשידיי רעד ןופ ןינב-בור םוצ קירוצ ךיז ןרעק רימ רעדייא
 -יונ זיא ,1929 ףוס ןזיב 1919 ןופ ,רָאי ןעצ עטסעב עריא ןיא עסערּפ
 סָאװ ,ןרָאטקַאפ-סטפעשעג עטסקיטכיװ יד ףיוא ךיז ןלעטשוצּפָא קיט
 ןופ ןלַאװק-הסנרּפ יד ןיא קילבניײרַא ןַא .עפש ריא ןפלָאהעגטימ ןבָאה
  ןוא גנַאג רעייז ןייטשרַאפ וצ ידכ ,קיטיונ זיא ןעגנוטייצ עשידיי יד
 ,גנולקיװטנַא

 זַא ןעמונעגנָא זיא עסערּפ רענַאקירעמַא רענײמעגלַא רעד ןיא
 טיג ןוא ןסנָאנַא ןופ ןײרַא ןעמוק תוסנכה:סגנוטייצ ןופ לטירד-ייווצ
 ךיז טציטש הרעשה עקיזָאד יד .עיצַאלוקריצ ןופ לטירד ןייא יו רעמ
 ,"רעשילבָאּפ דנע רָאטידע; יװ ,ןלַאנרושז-ךַאפ ענױזַא וצ ןטכירַאב ףיוא
 -סיוא ףיוא רעקימעדַאקַא וצ סרעפטנע ףיוא ןוא ,?,קניא ,סרעטנירפ,
 יױזַא ,עטקערָאק ןענייז ןלַאװק-עיצַאמרָאפניא עדייב .סעטעקטנַא-שרָאפ
 -ירעמַא ןופ עגַאל רעד טימ טנַאקַאב זיא סע רעװ .ןעיײג .ייז יו טייוו
 -ערגַאב עיצַאמרָאפניא עקיזָאד יד זַא ,רעבָא סייוו ןזעוו-סגנוטייצ רענַאק
 -ייצ יד ןופ ץכעלָאש ןלעירעטַאמ םעד זיולב ןטכַאוטַאב טימ ךיז טצענ
 ,טרירַאנמוא טביילב רעדָאי םצע רעד תעב ,ןעגנוט

 רעביא ךיז ןעמענ סנָאינימָאד עשילגנע יד ןוא דנַאלגנע ,עקירעמַא
 רעד ןיא עטסכעלפיוקרַאפמוא יד ןענייז רעטעלב ערעייז סָאװ ,טימרעד
 -גוטייצ רענַאקירעמַא יד ןרעטיימורט רקיע רעד .טלעוו-ברעמ רעצנַאג
 -קע רעײז :טסײה סע .טיײקכעלטנרָא רעייז ןגעוו קרַאטש ןיילַא ןעג
 יד רָאנ ןוא רענעייל יד ןענידַאב ףיוא ךיז טציטש גלָאפרעד ןוא ץנעטסיז
 ןוא ןטנעס יד :ייוװצ ןענייז ןלַאװק-הסנכה ערעייז = ,ןיילַא רענעייל
 ןופ טפנוקנייא םעד טוילּפ ,ןלָאצַאב רעפיוק-סגנוטייצ יד סָאװ סלקינ
 טלעטש סָאװ ,הטנכה-ןסנָאנַא יד ךיוא רעבָא .,רעבעגסנַאנַא ײלרעלַא
 "ייוװצ ןיוש ,הרעשה רעטכַארכעגנבױא רעד טיול ,סנטצעל רָאפ ךיז טימ
 -סיוא ןעגנוטייצ יד ךָאד ןגירק ,טפנוקנייא ןצנַאג ןופ רעמ רעדָא לטירד
 רעמ סָאװ .רענעייל יד ייב טעטירַאלוּפָאּפ ןופ סיזַאב ןפיוא ךעלסילש
 ןוא ,ןײרַא יז טגירק ןסנָאנַא רעמ ץלַא ,טגָאמרַאפ גנוטייצ ַא רענעייל
 ,ןזײרּפױסנָאנַא עריא ןענייז רעכעה ץלַא

 ןוא ןטסיצילבוּפ ,ןעגנילטכילפ עשיזיוצנַארפ ןופ לגָאה רעכיב רעד
 לַאשרַאמ ךָאנ דלַאב דנַאל רעייז ןופ ןפָאלטנַא ןענייז סָאװ ,רעקיטילָאּפ

 ןקיופוצסיוא טלעפרַאֿפ טינ טָאה ,ןרעלטיה וצ עיצַאלוטיּפַאק סנעטעפ
 ןיא .עסערּפ רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ דנַאש יד טלעוו רעצנַאג רעד רַאפ
 ליפ אנוש םעד טנידעג ןבָאה סָאװ ,רעטעררַאפידנַאל ןופ ?טעצ רעייז
 טָאה ,ךיירקנַארפ ןּפַאכרַאפ וצ גנירג ױזַא ןפלָאװעג םיא ןבָאה ןוא ןרָאי
 "נַארפ עטײרּפשרַאפיקרַאטש יד טלעפעג טינ רעביירש יד ןופ םענייק ייב
 ןעוועג ןענייז ןעגנוטייצ עטסטמירַאב ןוא עטסערג יד .עסערּפ עשיזיוצ
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 ךַאמש יד רָאנ ןעוו ןוא .טכַאמ רעכעלטנייפ רעד ייב רעניד עטפיוקרַאפ

 -טוג ןבָאה .ןרָאװעג טקעדעגפיוא זיא עסערּפ רעשיזיוצנארפ רעד ןופ

 יד ןזָאלעגכרוד טינ רעביירש לקיטרַא-טייל רענַאקירעמַא עטרימרָאפניא

 ןרוטַאטקיד עשיאייּפָאריײא יד זיב זַא ,שוריּפ םעד ןכַאמ וצ טייהנגעלעג

 -ָאריײא עצנַאג יד זיא ,ךיז רַאפ *טעטלַאשעגכיײילג, עסערּפ רעייז ןבָאה

 יו ,טייקגנירג רעבלעז רעד טימ "ןבאה םוצ;, ןעוועג עסערּפ עשיאייּפ

 -בוּפ רענַאקירעמַא יד ןבָאה ייברעד .טפיוקעג עשיזיוצנַארפ יד טָאה'מ

 "! ןריסַאּפ טינ סנױזַא ןעק ָאד; זַא ,ןכָארטשעגרעטנוא ןטסיציל

 ןענישרעד רָאי 25 עטצעל יד ןופ ךשמ ןיא ןענייז ןגעווטסעדנופ

 שזדרָאשזד ןוא "קעשט סערב; סריעלקניס ןָאטּפָא ,רעכיב 2 סנטסקינייוו

 טשינ רָאג ןביג סָאװ ,"סערּפ יהד וװָא סדרָאלפ סעסעדלעז

 "נַאג ןופ ןוא ,ןעגנוטייצ רענַאקירעמַא עסיורג ןופ דליב ןקידבוט"םוי ןייק

 "ָאט ןענייז סָאװ ,ןטַאקידניס עסערּפיגָאט יד ןופ ןעגנוטייצ-סעּפורג עצ

 ןעמ טָאה רעביירש עדייב .לַאטיּפַאק-סיורג ןגיה םוצ טפיוקרַאפ לַאט

 ,ייז טינ .גנודמיולרַאפ רעלענימירק רַאפ עמרוט ןיא טצעזעגניירַא טינ

 ןליוויצ זיא סע רעסָאװ טָאהעג ךיז ףיוא ןבָאה ,רעגעלרַאפ ערעייז טינ

 ייז םגה ,רעכיב ערעייז ןיא ןעגנוטּפױהַאב יד רַאפ סעצָארּפיץַאזרענדָאש

 ןופ רעמיטנגייא-םידיחי ןופ ןעמענ ,ןעגנוטייצ ןופ ןעמענ ןפורעגנָא ןבָאה

 ןופ םיטרּפ טימ גרעב ןבעגעגנָא ךיוא ןבָאה ייז .,ןטַאקידניס-סגנוטייצ

 ןופ תועידי טברַאפעג טָאה עּפורג-סגנוטייצ ענעי ןוא יד ןעוו ,ןלַאפ פיפ

 ךיוא ןבָאה יז .טעטש ןוא סטייטס ענעדײשרַאפ ןופ ןוא ,ןָאטגנישַאוװ

 י-ָאד יד יו ,ןזײװַאב וצ ןלַאירעטַאמ עשיטקַאפ ןייק טעװעילַאשזעג טינ

 טָאה'מ סָאװ ענױזַא טשלעפעג ,תועידי ןגיוושרַאפ ןבָאה ןעגנוטייצ עקיז

 -עירטסודניא יד ןופ רענגעק יד ןקידעש וצ ,ןקירדרעטנוא טנעקעג טינ

 .טנידַאב ןבָאה ןעגנוטייצ עטפיוקרַאֿפ יד סָאװ ,ןסערעטניאזץנַאניפ ןוא

 וצ ןפיוקרַאפ טינ ךיז ףרַאד עסערּפ רענַאקירעמַא יד : סע טסייה

 -יוק עכייר עשימייה גונעג ָאד ןענייז סע סָאװ רַאפרעד ,תוכולמ עדמערפ

 -ָאפ לעטרַאק ַא ןופ גייווצ ןגיה ַא ןופ ןסערעטניא יד ןעוו ,בגא .סרעפ

 -רַאק ןקידנפערטַאב םעד ןעניד סָאװ ,ןעגנוטייצ יד ןלעוו ,סנױזַא ןרעד

 ןיא ,הכולמ רעדמערפ רענעי רעדָא רעד רַאפ ,ףרַאד'מ סָאװ ןָאט לעט

 זיא לעטרַאק רעד ןגלָאפרעד עשיטַאמָאלּפיד ןוא עשיטילָאּפ סנעמעוו

 ןריטימָארּפמָאק וצ ךיז ןעגנוטייצ יד ןרָאּפשרַאפ .טריסערעטניארַאפ

 .ןרָאבַאכ-הכולמ עדמערפ טימ

 ערעייז ןיא ןבָאה רעביירש עלַאקידַאר עטנָאמרעד יד זַא ,ךעלגעמ

 ןבָאה ייז רעדָא ,ןטקַאפ עּפורג ענעי רעדָא יד ןצלַאזעגרעביא רעכיב

 -סיוא עקידנעמַאדרַאפ ערעייז טימ סָאמ יד טּפַאכעגרעביא ךעלטכיזבַא

 "יז יד טביילב רענעייל עקיטייז עשיאײטרַאּפמוא יד ייב רעבָא ,ןריפ

 יד .טכייװעגּפָא טינ תמא ןופ רעביירש יד ןבָאה םצע ןיא זַא ,טייקרעכ

 -דנַאטשמוא רעטסעפ רָאג זיב ַא ףיוא ךיז טציטש טייקרעכיז עקיזָאד

 "גוטיײציגָאט טרעדנוה ייווצ טימ טנזיױט ייווצ יו רעמ יד ןופ :היאר

 סָאװ ,קיצפופ ןַארַאפ רשפא ןענייז ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא ןעג
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 -רַאפ-טפָא טיול ,ןסנָאנַא ןוא סעיצַאלוקריצ ערעייז ןופ םיחוור ןעגנערב
 -ַאב טייל ךַאפ עקיבלעז יד .טייל-ךַאפ ליפ ןופ ןעלקיטרַא עכעלטנפע
 ןעמוק ןעגנוטייצ קיצפופ טימ טרעדנוה ךָאנ םומיסקַאמ זַא ,ךיוא ןטּפױה
 עלַא ןקעד תוסנכה ענעפָא-םיטיגעל ערעייז .: ךיילג-ףיוא-ךיילג סיוא
 קיצניינ יװ רעמ ,ןעגנוטייצ טנויױט ייווצ ערעדנַא יד .תואצוה ערעייז
 עקידרדסכ טימ ןָא ןעייג ,עסערּפיגָאט רענַאקירעמַא רעד ןופ טנעצָארּפ
 -יפעד עקידנעטש ייב ןריטסיזקע ייז ןענעק עשז"ױזַא יו .ןטיציפעד
 :רעגייטש ןטושּפ ַאזַא ףיוא ? ןטיצ

 עכייר ךיוא "קילעפוצ, ןענייז ןעגנוטייצ יד ןופ רעבעגסױרַא יד
 -קַא ןופ רעמיטנגייא ,רעמענרעטנוא-יוב ,ןריקנַאב ,ןטסילַאירטסודניא
 -עטשוצ:טעטיצירטקעלע ,סעיניל-ףיש ,ןענַאב ןופ סעיצַאגילבָא ןוא סעיצ
 ךיז טניול .סעיצַארָאּפרָאק גנונידַאב-סקלָאפ ערעדנַא ײלרעלַא ןוא רעל
 -נוטייצ רעביא העד ַא ןבָאה וצ ,ןסערעטניא ערעדנַא ערעייז בילוצ ,ייז
 ,סעיצנַאטסדָאידַאר יד רעביא ךיוא ןעגנוטייצ יד ךרוד ,סנטצעל ,ןוא ןעג
 סָאד .טָאטש ריא ןיא טרילָארטנָאק גנוטייצ עקידנטיײדַאב עדעי סָאװ
 יד יו רעמ ןיוש טקעד ,ןלַאװק-הסנכה ערעדנַא ןופ טמוק סָאװ םוטכייר
 סלַא ייברעד ךָאנ ןטליג רעבעגסױרַא יד .ןעגנוטייצ יד ןופ ןטיציפעד
 ,דנַאל ןרעביא תוחּפשמ עכייר רעטרעדנוה ןַארַאפ ,"ןטַאנעצעמ , עסיורג
 ,ןעגנוטייצ ערעייז טימ ןטלַאה ךיז ןזומ ייז זַא עקַאט ןטּפױהַאב סָאװ
 . . . עיצידַארט-החּפשמ ַא ןיוש ייז ייב זיא סָאד תמחמ

 הגרדמ ַאזַא וצ ןבָאה עקירעמַא ןיא ןעגנוטייצ עקיכַארּפש-דמערפ יד
 ןרַאפ טרעוו ריא עסערּפ יד טָאה עיטַארקָאמעד ַא ןיא ,טכיירגרעד טינ
 -רעדנַאװעגנייא רעד .םלוע םעד ןקריװַאב וצ זיולב סַאלק-רעמיטנגייא
 ןיוש זיא רע ןעוו ןוא ,ןייא ךיז טרעגריב רע זיב טסַאג ַא ךָאד זיא רעט
 -דנַאל רעד ןיא עסערּפ רעד ךרוד םיא ןעמ טכיירג ,דנַאל ןיא גונעג גנַאל
 דָאירעּפ גירק-רעגריב ברע ןופ ,טייצ עצרוק ַא ןעוועג זיא סע .ךַארּפש
 -עג ןיוש ןענייז ןשטייד עטרעדנַאװעגניײא יד ןעוו ,ןרָאי רעפס יד זיב
 -לטימ ןיא טעטש עסיורג לָאצ ַא ןיא העד-ילעב ןוא רעגריב ןערָאװ
 רעשטייד רעד ןָא טרעמַאלקעג קרַאטש ךָאנ ךיז ןבָאה ייז ןוא ,ברעמ
 ,עסערּפיגָאט עכייר ַא טַאהעג ךיוא טלָאמעד עקַאט יז ןבָאה .עסערּפ
 לָאמַא רעד ןופ רעדנירג ,רעדיר ןַאמרעה ןטשרע ןופ ןיז יד ןענייז טציא
 -שטייד עקיצנייא יד רשפא קרָאי-וינ ןיא ?גנוטײצסטַאטש, רעקיטכעמ
 ןענייז ייז ךיוא ןוא ,דנַאטש ןזַאושזרוב ןופ רעבעגסױרַא רענַאקירעמַא
 .שילגנע ףיוא קרָאיוינ ןיא טַאלב-ץנַאניפ ַא ןבעגסױרַא םוצ רעבירַא

 "עג טינ עקירעמַא ןיא טרָא ןייק ןיא ןענייז ןדיי עקידנענעייל"שידיי

 רעמענרעטנוא עשיטסילַאטיּפַאק-סיורג רעכלעוו טימ ,טכַאמ ַאזַא ןעוו
 -רעד ןענייז עסערּפ רעשידיי רעד רַאפ .ןענעכער קרַאטש ןזומ ךיז ןלָאז
 יד ןופ םישמש עשיטילָאּפ יד סָאװ ,ךעלקערב ענעי גונעג ןעוועג רַאפ
 ,ןפרַאװאוצוצ קיטיונ רַאפ ןטלַאהעג ןבָאה ןטנעמעלע עשירעבָאה-טכַאמ
 ןבױהעגנָא טָאה החּפשמ רעשירעבעגסױרַא רעט1 רעד ןופ רעצימיא ןעוו
 -עגיז סָאד יוװ ,טייקכעלגעמרַאפ ןופ ןעלּפַאטש עטשרע יד ףיוא ןרעטעלק
 "רַאפ רע ןיא ,עקײמַאק ןָאעל ,םעדייא סנהָאזהרש טימ לַאפ רעד ןעוו
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 ךיז טקיטיונעג טינ רעמ טָאה רע .םיקסע-רעקוצ רענַאבוק ןיא ןכָארק
 ,גנוטייצ רעשידיי ןייק ןיא טינ אטישּפ ַא ,גנוטייצ ןייק ןיא

 ןסקאוועגרעטנוא ןענייז עקירעמַא ןיא ןעגנוטייצ עשידיי יד ןעוו
 רעמ טינ ןרָאװעג תוסנכהילַאװ עשיטילָאּפ ןופ ךעלקערב יד ןיוש ןענייז
 הרירב ןיאב ייז ןבָאה ,הסנכה עלופ יד .הסנרּפ רעד וצ בָאגוצ ַא יו
 סָאװ ,תוסנכה"ןסנָאנַא עמיטיגעל יד ןופ ,רענעייל יד ןופ ןגירק טזומעג
 .טפַאשרענעייל עסיורג ַא טגָאמרַאפ'מ ןעוו טגירק'מ

 -עגנָא ,ךיז טײטשרַאפ ,זיא ןסנָאנַא ןגירקניײרַא ןופ סעצָארּפ רעד
 סרעוט יד ,סעצנימ יד ,סנהָאזהרש יד .ןָא טייצ-ןרענָאיּפ ןופ ךָאנ ןעגנַאג
 עשידיי ערעדנַא יד ןופ ןגעלָאק ערעייז יו ,עסערּפ"רעטעברַא רעד ןופ
 -קערב-הנויח ןרעטשינ וצ טרעהעגפיוא טינ ןבָאה רעטעּפש ןעגנוטייצ
 -רעביא טינ טָאה'מ .ךעלדנרעק ןכוז וצ ףיוא טינ ןרעה תופוע יו ,ךעל
 -פיוא ןעמ טָאה טרעװ-סגנורַאנ ַא טַאהעג רָאנ טָאה סע סָאװ .ןבילקעג
 ,טּפַאכעג

 סנהָאזהרש יבצ לאירתכ ,ןהָאזהרש (לעקצח) לאקזחי רעבלעז רעד
 ןרָאי רע80 יד ןופ ןטימ ןיא *טַאלבעגַאט/ ןרַאפ טָאה סָאװ ,ןוז רערעטלע
 ןיא ןפױלוצמורַא ךעלגניי עשירייא טרעדנוה עכעלטע ןעגנידנָא טזומעג
 ךיז ןבָאה ךעלגניי עשידיי זיב --- ,?טַאלבעגַאט, ןעיירש ןוא ןסַאג יד
 -ָאמ ךיוא טָאה ,גנוטייצ עשידיי ַא ןפיוקרַאפ וצ ןעמעש וצ טרעהעגפיוא
 -וקריצ ןקישוצסױרַא ךעלגנייילוש ןוא ךעלדיימ-לוש בַאטש ַא טריזיליב
  טשילגנע ןיא ןעזעג טָאה רע ןסנָאנַא סנעמעוו סעמריפ וצ ווירב-רַאל
 םייב ןטַאטלוזער עטסעב יד ןטָאבעגנָא ווירב יד ןיא טָאה רע .ןעגנוטייצ
 -טלע ןוא רעטשרע רעד , ןיא ןסנָאנַא ןבעגנײרַא ךרוד ,םוקילבוּפ ןשידיי
 ."עקירעמַא ןיא גנוטייצ רעשידיי רעטס

 ,ללכ-ךרדב ,ווירב עקיזָאד יד ןגעלפ סעמריפ רענאקירעמַא יד ייב
 ייֵלְרעֶלַא ןופ רעפיוקרַאפ ךיז ןבָאה ןפורעגּפָא .ברָאק-ריּפַאּפ ןיא ןייג
 ,סעקשָארּפ ,ןליּפ ערעייז טימ ןגעלפ סָאװ ,"ןעניצידעמ עטריטנעטַאּפ,
 עכעלגעממוא ןוא עכעלגעמ עלַא ןלייה וצ ןגָאזװצ ןבלַאז ןוא ןרוטסקימ
 .טכעלשעג רַאפ "ןקינילק, עשינַאטַאלרַאש ןופ סרעריפנָא .ןתאלוח
 יד ןשיװצ תונברק ןכוז וצ עטשרע יד ןשיווצ ןעוועג ךיוא ןענייז עקנַארק
 ,ץניװָארּפ רעד ףיא רקיע רעד ,ןטרָאד ןוא ָאד .ןטנַארגימיא עיינ
 רַאפ סָאװ ,עמריפ ענעפרָאװרַאפ ַא סעּפע ןעניפעג טפָא ךיוא ךיז טגעלפ
 -יזָאד יד ליפיוו ,ןדנוק עשידיי ןכוז וצ טיירג ןעוועג יז זיא טלעגניילק
 רענענופעג ַא ןעוועג סע זיא ,טכַארבעגנײרַא טָאה ץנעדנַאּפסערָאק עק
 ןופ טכַארבעגנײרַא ןבָאה ןטנעגַא לָאצ ַא סָאװ ,ןסנָאנַא יד וצ כָאגוצ
 -ספיש עשימייה ןופ ,רעמערק עניילק ןופ ,ךעלמירחוס עשיטנַארגימיא
 טשינ ןבָאה סָאװ ,רעבעגױסנָאנַא עכעלנע ןופ ןוא סרעפוקרַאפןטרַאק
 "וח ערעייז גנוטייצ רעשידיי רעד טלָאצעג ,ךעלטקניּפ טינ רעכיז ,דימת
 .תוב

 יד ןופ ןקורדרעביא ןעמונעג םעד ךָאנ טָאה "טַאלבעגַאט,, סָאד
 ןסנָאנַא ?טגנַאלרַאפ-רעטעברַא; ערעייז ןעגנוטייצ עשילגנע רעקרָאידינ
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 םשה-ןעמל ןלָאז ייז ,טעברַא ןכוז ןעייג סָאװ ,רענעייל יד ןגָאזװצנָא ןוא

 "עג ןסנָאנַא יד ןבָאה ייז זַא ,רעבעג-טעברַא יד ןדלעמ וצ ןסעגרַאפ טינ

 "רַא רעשיטנַארגימיא רעד ."טַאלבעגַאט, ןשידיי רעייז ןיא טנעייל

 "ידנכוזרעטעברַא יד זַא ,סיורג ױזַא ןעוועג זיא םלוע רעקידנכוז-סטעב

 ןביוהעגנָא ןבָאה ,ןדיי ןייק טימ טריקַארב טינ ןבָאה סָאװ ,סעמריפ עק

 יד רַאפ טקישעגוצ טָאה *טָאלבעגַאט , סָאד סָאװ ,תונובשח יד ןלָאצַאב

 -עגנָא רעבעגסטעברַא ליפױזַא ןבָאה טייצ רעד טימ .ןסנָאנַא עטריּפָאק

 עניילק עקיזָאד יד ןופ הסנכה יד זַא ,"טַאלבעגַאט סָאד,, ןצונ ןביוה

 ןרָאי טימ .ךָאװ א רעלָאד רעטנזיוט ןיא טכיירגרעד טָאה ןיײלַא ןסנָאנַא

 "ירא ,רעגייטש ןבלעז םעד ףיוא ,"לַאנרושז"ןגרָאמ, רעד טָאה רעטעּפש

 ןופ עיצַאלוקריצ יד ןעוו ,ןסנָאנַא ענױזַא עטסרעמ יד ךיז וצ ןגָארקעגרעכ

 -ַאט; סָאד טָאה ןגעוטסעדנופ .ּפָארַא-גרַאב קעװַא זיא ?טַאלבעגַאט ,

 סָאװ ,סעמריפ ליפ ןופ הסנכה עשּפיה ַא טַאהעג ףוס ןזיב ךָאנ ?טַאלבעג

 טימ ןעלדנַאה וצ טניואוועג ןעוועג ןרָאי רעקילדנעצ ןופ ךשמ ןיא ןענייז

 ."גנוטייצ רעשידיי רעטסטלע, רעד

 ףיוא טפעשעג ַא ןרָאװעג ירפ קסע-עמַאלקער רעד זיא עקירעמַא ןיא

 וצ ןרָאװעג טפירשעגפיורַא זייוונפוטש זיא סָאװ ,ןענָאילימ רעטרעדנוה

 "וצ ןרָאי רעקילדנעצ ליפ טימ ךָאנ ."עירטסודניא,, רעלָאד ןענָאיליב ַא

 ןגירק וצ טָאטשנָא סָאװ ,סעמריפ-עמַאלקער ןענַאטשטנַא ןענייז קיר

 ןעגנידנָא ךיז ןביוהעגנָא ייז ןבָאה ,גנוטייצ ןייא ןופ סעיסימָאק ערעייז

 -גרימַאלקער ןופ ןסערעטניא יד ןענידַאב וצ סרעבעגיעמַאלקער יד ייב

 יד םורַא .עסערּפ רעצנַאג רעד ןיא סעיצוטיטסניא ןוא סעמריפ עקיד

 ןזיװַאב ןרָאי רע90 יד ןופ ףוס םייב טשרע ךיז ןבָאה ןעגנוטייצ עשידיי

 "נוטייצ עכעלטע רַאֿפ טעברַאעג ןבָאה סָאװ ,ןטנעגַאךסנָאנַא עטשרע יד

 ןיא ןיילק ױזַא טציא ךָאנ ןענייז ןרוטנעגַא עקיזָאד יד .לָאמ ַא טימ ןעג

 ,טנַאה ןייא ןופ רעגניפ יד ףיוא ןלייצנָא ייז ןעק'מ זַא ,לָאצ

 ,רוטנעגַא;םארק רעד ןופ רעדנירג רעד ןעוועג זיא רעטשרע רעד

 -עגַאט  םייב טנעגַא ןַא ןעוועג בייהנָא ןופ זיא םארק רערעטלע רעד

 "ניברַאפ עשיטילָאּפ ןצונסיוא ףיוא טריזילַאיצעּפס ךיז טָאה רע ."טאלב

 -וקנָא ןזומ סָאװ ,םידיחי ןוא סעמריפ ןופ ןסנָאנַא ןגירקוצסױרַא ןעגנוד

 "עג ןייז טָאה טיירב .עטמַאַאב טייטס ןוא טָאטש ןופ תובוט וצ ןעמ

 ןסנָאנַא ןעגנערבוצניירַא ףיוא גונעג רעבָא ,ןייז טנעקעג טינ דלעפ-טפעש

 -גוטייצ עכעלטע וצ ךעלרעי סרעלָאד רעטנזיוט רעקילדנעצ ליפ ףיוא

 "גיברַאפ ַא ןופ יו ,רעמ ךרע ןַא טינ ןענידרַאפ וצ ןוא ,קיטייצכיילג ןעג
 ,גנוטייצ ןייא טימ גנוד

 רעכלעוו ,"טַאלבעגַאט, ןופ רעטלעטשעגנָא רעטייווצ ַא ,רעניוו

 קעװַא זיא גנוטייצ ןייז ןיא ןסנָאנַא יד ןלעטשסיוא םייב טעכרַאעג טָאה

 -ַאלקער ןכַאמ וצ ףיוא טרעּפסקע ןַא יו ,ךיז רַאפ טפעשעגדזסנָאנַא ןיא
 ךיז טָאה רע .רענעייל ןופ גיוא סָאד ןּפַאכ רעכיג ןלָאז ייז זַא ,יוזא סעמ

 .טוצ ענייז םגה .רעגייטש רענַאקירעמַא רעמ ַא ףיוא ןעמונרַאפ ןיוש

 "ךַאפ וצ גונעג סיורג ןעוועג טינ ךיוא ןענייז סעמריפ-סלדנַאה וצ ןטיר



 ןיקייח = 20

 ןרָאװעג זיא רע .ןרוטנעגַא רענַאקירעמַא עטסנעלק יד טימ ךיז ןכיילג

 .ןרוטנעגַא רענַאקירעמַא עסיוועג רַאפ טנעגַא רעשידיי רעד

 "טַאקָאװדַא סקלָאפ , ןטימ ןעגנודניברַאפ ענייז ךרוד ,ץנימ ווװַאטסוג

 "יל -םארק יד טצונעג טשרעוצ טָאה ,ףתוש סלַא ,"דלָארעה, ןטימ ןוא

 רענַאקירעמַא ןופ טינש םעד טּפַאכעג רע טָאה טייצ רעד סימ .עינ

 ,םיפתוש רענַאקירעמַא ןגיוצעגוצ ךיז וצ טָאה רע .ןטפעשעג-ןסנָאנַא

 טייצ ַא טָאה רע .רוטנעילק עשּפיה ַא ןגָארקעג טָאה רע ןעמעוו ךרוד

 -רַאפ "גָאט -טייהראוו; רעד ךָאנ ןוא ?"טםייהראוו; רעד רַאפ טעברַאעג

 ."סטרעוורָאפ; ןטימ גנודניברַאפ עטוג ַא טכַאמעג רע טָאה גנוקינייא

 .רעבירַא טינ *גָאט , םוצ ןיוש זיא רע

 -ָאּפ קרַאטש ןעוועג ןיוש זיא גנוטייצ יד ןעוו ,"סטרעוװרָאפ; םורָא
 עכעלטע ןוא דלעפנירג .ה ,סיליג .מ ,רעגניזעלש ןימינב ןבָאה ,רעלוּפ

 ןענייז יז .ןטפעשעג עקידנטיידַאב ןָאטעג ןטנעגַא-עמַאלקער ערעדנַא
 יײז טָאה "סטרעוװרָאפ, ןופ חוכ רעד יו רעטייוו ןעגנַאגעג טינ רעבָא
 ןטנעגַא ענױזַא ןבָאה ןעגנוטייצ עשידיי עסיורג עלַא ,ןגָארט טנעקעג
 ןגָאלקַאב וצ סָאװ טינ ךיז ןבָאה ןטנעגַא עשידיי יד .רעקילדנעצ יד ןיא
 ןדירפוצ רעקינייװ-רעמ ןענייז ןעגנוטייצ יד ןוא ןטסנידרַאפ ערעייז ףיוא
 -נעגַא ענײמעגלַא ןגעוו דייר יד רעבָא זיא ָאד .ןעוטפיוא ערעייז טימ
 ןבָאה סָאװ ענױזַא ,גנוטייצ ןַײא יו רעמ טנידַאב ןבָאה סָאװ ,ןרוט
 זיא .עװיטַאיציניא עשירעדניפרעד ענעגייא טינ בוא ,ןזיװעגסױרַא
 .ןרעטסומ רענַאקירעמַא ןריּפָאק וצ רעקנילפ טייקיאייפ יד שטָאכ

 ריא ,רוטנעגַאראדנאל יד ןסקאוועגסיוא זיא "טייהראוו, רעד םורַא
 טייקיאייפ ןייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה ,ואדנאל ףלָאדַא ,רעדנירג
 סָאװ ,ןטפעשעגלבעמ וצ יװ רעטייװ רָאנ .סעמַאלקער ןביירש וצ
 סלַא ןגירקנײרַא ןופ ןוא ןלָאצסױא ףיוא טייל עמירָא טימ ןעלדנַאה
 ַא יו .ןעגנַאגעג טינ הגשה ןייז זיא ,עמריפ-הצמ עטסערג יד טנעילק
 עקידהשקשינ ַא טציא ךָאנ רוטנעגַאראדנאל יד זיא ,ךיז רַאפ טפעשעג
 ןופ טנעה יד ןיא ןיוש ,עסערּפ רעשידיי רעד םורַא עיצוטיטסניא-ןסנָאנַא
 | .שרוי סרעדנירג

 -רושז"ןגרָאמ, ןופ ןסקַאוװעגסױרַא ןענייז םיובלסקעוו ןוא ןָאסלעיק
 רעמ טציא ךיז טמענרַאפ עמריפ עקיזָאד יד ,זײרק-?טַאלבעגַאט -*לַאנ
 ץלַא ריא ךרוד ןגירק ןעגנוטייצ עשידיי יד .סעמַאלקעריָאידַאר טימ
 -נָאק-ָאידַאר ןינע ןטקיטייװעגנָא םעד .הסנכה רעקיניײװ ןוא רעקיניײװ
 ,רעדנוזַאב רעטעּפש ןרירַאב וצ ןעמוקסיוא ,בגא ,זדנוא טעװ ץנערוק

 ןשידיײײשינַאקירעמַא ןגנוי ַא טכַארבעגניײרַא טָאה גרעבנייוו סירָאמ

 -יזָאד רעד ."גָאט; ןרַאפ ןסנָאנַא ןגירק וצ .,ןַאמדייז ,טנעגילעטניא
 רעטעּפש .ןָאטעגפיוא קיניײװ ןײלַא *גָאט; ןרַאפ טָאה ןַאמדייז רעק
 טנידַאב סָאװ ,רוטנעגַא רענעגייא ןָא טימ טריזילַאיצעּפס ךיז רע טָאה
 ךרוד ןגירק ןעגנוטייצ עשידיי יד .עסערּפ עקיכַארּפש-דמערפ עצנַאג יד
 .ךעלקערב ךיוא םיא

 שיאושזד, ךיז טפור סָאװ ,רוטנעגַא יד זיא םענרַאפ ןרעסערג ןופ
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 .י ,ןשטנעמ ןייא ןופ' טריפעגנָא ךעלטנגייא טרעוװו יז ןוא ?טעקרַאמ
 םעד זױלב טנידַאב "טעקרַאמ שיאושזד, רעקיזָאד רעד .סבָאקיישזד
 עירטסודניא-זייּפש רעד ןופ ןסנָאנַא טימ ,"לַאנרושז"ןגרָאמ,, ןוא "גָאט,
 ךיוא ןטקודָארּפ ערעייז ןרימַאלקער סָאװ ,סעמריפ עסיורג לָאצ ַא ןופ ןוא
 רעד זיא ןרָאװעג טעדנירגעג .עסערּפ רעקיכַארּפשידמערפ רעד ןיא
 ןגרעבנייוו סירָאמ ןופ עוויטַאיציניא רעד ףיוא "טעקרַאמ שיאושזד;
 עדייב ןָא קרַאטש ךיז ןרַאּפש טציא .ןרָאי רע20 יד ןופ בייהנָא ןיא
 .רוטנעגַא רעד-טָא ךרוד ןעמוק סָאװ תוסנכה יד ףיוא ןעגנוטייצ

 "עג טלעוו רעד ףיוא זיא "טעקרַאמ שיאושזד ,, רעד יו ןפוא רעד
 "רַאד ,גלָאפרעד ןייז טכַאמעג ךעלגעמ ןבָאה סָאװ ןדנעטשמוא יד ,ןעמוק
 םעד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ןענייז ייז לייוו ,ןרעו טנכייצרַאפ ןעפ
 "רַאפ ןענייז עקירעמַא ןיא ןעגנוטייצ עשידיי ןכלעוו ןיא ,לקניוו ןּפמעט
 | | .ךעלטפעשעג טקור

 ןיא סױרַא ןעייג ןעגנוטייצ עשידיי סָאװ ,טייצ רעצנַאג רעד ךרוד
 ןסנָאנַא יד ןגירקוצניײרַא ןבעגעגנייא טינ לָאמנייק ייז ךיז טָאה ,קרָאיוינ
 -ַאלקער ערעייז טימ ןָא ןליפ סָאװ ,סרָאטס-טנעמטרַאּפעד עסיורג יד ןופ
 ,טָאטש ןופ ןעגנוטייצ עשילגנע עלַא ןיא ךָאװ עלַא ןטייז רעקילדנעצ סעמ
 לייט ַא ןפרַאװ ,ןטייהנגעלעג-סמַאנסיוא ייב ,ןלַאפ ענעטלעז ןיא זיולב
 יד ךיוא ךעלקערב-עמַאלקער וצ סרָאטס-טנעמטרַאּפעד עקיזָאד יד ןופ
 .רָאי קיצנַאװצ עטצעל יד ןיא זיולב סָאד יא ,ןעגנוטייצ עשידיי

 טעמכ טימ םענייאניא ,סרָאטסיטנעמטרַאּפעד יד ןטלַאה ,ללכ ךרדב
 ןיא ןעגנומענרעטנוא עשירעבעג-סנָאנַא עטסערג יד ןופ טנעצָארּפ 9
 "גנע טנעייל ,גנונידַאב רעדָא הרוחס רעייז ףרַאד סע רעו זַא ,עקירעמַא
 האצוה רעדעי טלעג ןפרָאװעגסױרַא רַאפ ייז ןטלַאה רַאפרעד .שיל
 -סערג יד טציא זיא סָאװ ,עסערּפ רעשידיי רעד ןיא ןליפַא ןסנָאנַא ףיוא
 .עקירעמַא ןיא עסערּפ עקיכַארּפש-דמערפ עט

 "ודַארג דעד טּפַארק ןיא ןירַא עקירעמַא ןיא רעבָא זיא 1918 ןיא
 -רַאפ ךיז ןבָאה סעיצַארָאּפרָאק עסיורג עלַא .רעייטש-הסנכה רעטריא
 ןופ ןלייט עסיורג ןבעגוצסיוא יו ,ןעלטימ ןעניפעג וצ טלָאמעד טגייל
 ,ןצונ ןעגנערב ייז לָאז סָאװ ,רעגייטש ַא ףיוא ןטיפָארּפ עטענ ערעיז
 -רַאפ ערענעלק ןופ עירָאגעטַאק רעד ןיא ןלַאפוצנײרַא קיטייצכיילג ןוא
 ןענייז סעמַאלקער .ןרעייטש רעקינייוו סָאװ ןלָאצ וצ ידכ ,סרעניד
 ןדעי רַאפ האצוה עמיטיגעל סלַא הכולמ רעד ןופ ןרָאװעג טנעקרענָא
 .סעמַאלקער ףיוא טלעג ןפרַאװ ןופ הרדס ַא קעװַא זיא .טפעשעג

 ןטנעגַאעמַאלקער עסיורג ןעוועג ןענייז םיבורק סבָאקיישזד .רמ
 -סערג יד טימ ןעגנודניברַאפ עטוג טימ ,עסערּפ רענײמעגלַא רעד רַאפ
 ןוא טסָארטיקַאבַאט ,סעיצַארָאּפרָאק-זייּפש ןופ ןרוטנעגַא-עמַאלקער עט
 .טסואוועג ןופרעד טָאה גרעבנייוו סירָאמ .ןעגנומענרעטנוא עכעלנע
 עסיורג יד ןײרַא טגירק ?סטרעװרָאפ, רעד יוװ ,ןעזעגוצ ךיוא טָאה רע
 סיורג ױזַא ןעוועג זיא סָאװ ,עיצַאלוקריצ ןייז תמחמ סעמַאלקערדדנַאל
 רעקרָאי-ינ עקידטלָאמעד ערעדנַא יירד עלַא ןופ גנוטײרּפשרַאפ יד יו
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 -ייו טָאה .?גָאט, ןוא "לַאנרושז-גרָאמ, ,"טַאלבעגַאט, :ןעגנוטייצ
 לעַארזיא ,"לַאנרושזױגרָאמ , ןופ רעבעגסױרַא םעד טדערעגרעביא גרעב
 טקַארטנָאק ןטוג ַא ןסבָאקיישזד ןטָאבנָא תופתושב ןלָאז ייז ;ןיקדירפ
 טָאה טבָאקישזד .,קיטייצכיילג ןעגנוטייצ עדייב רַאפ ןסנָאנַא ןגירק וצ
 רענַאקירעמַא עטסערג יד וצ םיבורק ענייז ןופ טירטוצ םעד טצונעגסיוא
 -סטפעשעג ןייז ןרָאװעג טלעטשעגנייא זיא ױזַא .ןרוטנעגַא-עמַאלקער
 ."טעקרַאמ שיאושזד, ןיא ןסקאוועגסיוא זיא סָאװ ,גנודניברַאפ

 רעד ןופ, ,ןגָאז וצ ױזַא ,טגירק סבָאקיישזד זַא ,ךיז טייטשרַאפ
 25 ערעייז ןרוטנעגַא-טּפױה יד ּפָארַא ןעמענ רעירפ ."רעבָאה זדנַאג
 "ושזד , רעד טמעג ענעבילבעגרעמיא יד ןופ .טלעג"ןסנָאנַא ןופ טנעצָארּפ
 טינ ךיױא טמוק עקירעביא סָאד .טנעצָארּפ 25 ענייז "טעקרַאמ שיא
 -רַאמ שיאושזד, רעד ."לַאנרושז-גרָאמ , ןוא *גָאט ,, םעד ןָא דימת
 -ודא; יד רַאפ "םינטק-תואצוה, ףיוא רעייטשוצ טפָא טרעדָאפ "טעק
 -ייצ עדייב ןיא ןסנָאנַא יד ןלעטשּפָא טינ ןצנַאגניא ןלָאז ייז ידכ ,"םינ
 טלַאה ייברעד ."סטרעוװרָאפ ,, ןטימ זיולב ךיז ןלעטשנדירפוצ ןוא ןעגנוט
 -רושז-ןגרָאמ,, ןטימ "גָאט, ןרעביא שטייב ַא "טעקרַאמ שיאושזד, רעד
 ,טייל עסיוועג "ןייז הצפמ , ןופ תואצוה יד טינ ןקעד ייז ביוא זַא ,"לֵאנ
 ַארטס דעקיזָאד רעד ."סטרעװרָאפ , םוצ רעבירַא ןצנַאגניא רע טייג
 ןופ רעטלַאװרַאפ-סנָאנַא רעד .טרעוו ןּפַאנק ַא ךעלטנגייא טָאה קָאנוש
 ןײלַא ןסייוו ןטנעגַא ענעגייא ענייז טימ ,דלעפנירג .ה ,"סטרעוװרָאפ,
 ."טעקרַאמ שיאושזד , םעד ןָא ,ןלַאװק-סטפעשעג עלַא וצ געוו םעד

 -ָאּפרָאק עסיורג יד ןופ ןעמוק סָאװ ,ןסנָאנַא ןופ ןזיירּפ יד רָאנ
 עשידיי עקיטרָא ןלָאצ סע סָאװ ,ןזײרּפ יד טימ ךיילגרַאפ ןיא ,סעיצַאר
 "גָאט, םעד ךיז טניול קסע רעד זַא ,ךיוה יוזא ןענייז סרעבעגןסנָאנַא
 יד ןופ טפלעה ַא ןָא טמוק אפוג יז ןעוו ןליפַא ,*לַאנרושזדגרָאמ, ןטימ
 -הסנכה ןמזילכ ןוא .הקולח רעכַאפיירד רעד בילוצ רעטלעג-ןסנָאנַא
 טימ טרעכיזעג יז ןענייז ,ןטלַאהנָא ןלעו ןרעייטשרעביוא ןוא ןרעייטש
 ,לַאװק םעדי-טָא ןופ ןטפנוקנייא עשּפיה רָאג יד

 יד ןוֿפ ביײהנָא ןיא ,עסערּפ רעשידיי רעצנַאג רעד ךיז טָאה ךיוא
 -ליבָאמָאטױא ןופ טיבעג ןיא ךיז ןכערבוצניירַא ןבעגעגנייא ,ןרָאי ר0
 -ָאמָאטױא עטצונעג ןרימַאלקער וצ ףיוא זיולב סנטסרעמ םגה ,ןסנָאנַא
 סָאװ ,ןליבָאמָאטױא ןטרָאס ערעיײט יד טינ רעכיז ;עיינ יד טינ ,ןליב
 רעד .עטסכעלגערטנייא יד ןוא עטסערג יד ןענייז סעמַאלקער ערעיז
 -וינ ןופ ןעגנוטייצ עשידיי יד ןיא ןסנָאנַאיליבָאמָאטױא ןופ בייהנָא
 וצ טריפעג טָאה סָאװ ,לכעלַאדנַאקס ַא טימ ןדנוברַאפ רעבָא זיא קרָאי
 ףיוא רימ ןלעוװו ."גָאט, ןיא שינערעקרעביא לָארטנָאק-סטפעשעג ַא
 -עג יד ןענעכייצרַאפ וצ ,רעטעּפש ןלעטשּפָא ךיז טנעדיצניא ןקיזָאד םעד
 / .ךעלריפסיוא רעמ עטכיש

 -ָארּפ ,ןענייז ןעגנוטייצ עשידיי ןיא ןסנָאנַא ןופ תוסנכה יד ביוא
 -רַאפ ןיא ,ערעגָאמ רעייז ןוא רעייז סעיצַאלוקריצ ערעייז וצ לעוטנעצ
 -ַאלוקריצ עכעלנע טימ ןעגנוטייצ עשילגנע ןופ תוסנכה יד טימ ךיילג
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 טקעריד רענעייל ערעייז ןופ ןעגנוטייצ עשידיי יד רַאפרעד ןגירק ,סעיצ
 רעייז ןופ ןעגנוטייצ עשילגנע ןגירק סע יװ ,ליפיוזַא לָאמ ריפ ןוא יירד
 ןוא 50,000 ןופ סעיצַאלוקריצ טימ ןעגנוטייצ רענַאקירעמַא .םענרַאפ
 ןטייז ליפ ױזַא לָאמ יירד ןוא ייווצ רענעייל ערעייז ןביג ,רעכעה
 "עיצקודָארּפ ערעייז .רעמונ ןדעי ןיא סעיצַארטסוליא ןוא ףָאטשדעייל
 סגנוטייצ יד ןופ תעב ,טלּפָאד רַאפרעד ןענייז ןטסָאקיריּפַאּפ ןוא תואצוה
 -נוטייצ עשידיי יד יו רעקיניײיוװ ליפ ייז ןגירק ןטנענָאבַא ןוא רעפיוק
 .רענעייל ערעייז ןופ טקעריד ןיירַא ןגירק ןעג

 ןביוהעגנָא ןעגנוטייצ עשידיי ןופ רענעייל יד ןבָאה טּפיוהרעביא
 ערעייז ןטלַאהוצפיוא ףיוא ,טקעריד רעמ ןוא ,רעמ ץלַא ןגָארטוציײב
 -יירדרַאפ ןוא גנולּפָאדרַאפ יד .גירק-טלעוו ןטשרע םעד טניז ,רעטעלב
 רענַאקירעמַא יד ןגױאוװַאב טלָאמעד טָאה ןזײרּפ-ריּפַאּפ ןופ גנוכַאפ
 -ךַאפ-לצנייא ןוא -טנעמַאנָאבַא ןופ טסָאק םעד ןרעכעה וצ ןעגנוטייצ
 יד רַאפ .רַאילּפמעזקע ןַא טנעס 2 ףיוא ןוא 2 ףיוא ,טנעס 1 ןופ ,ףיוק
 -כערַאב גונעג ןעוועג גנורעכעה עקיזָאד יד זיא שילגנע ףיוא ןעגנוטייצ
 ,טכיװעג-ריּפַאּפ ןיא רעמ דימת רענעייל ערעייז ןביג ייז תמחמ ,טקיט
 זיױלב טינ ןטנענָאבַא ןוא סרעפיוק יד ןופ טלָאצַאב ןגירק ייז ליפיוו
 עשידיי .טקורדעג ריּפַאּפ ןפיוא זיא סָאװ ץלַא רַאפ רָאנ ,ריּפַאּפ ןרַאפ
 -ָאבַא רָאי ַא 2.50 ,רעמונ ַא טנעס 1 ןופ דָאירעּפ ןיא ןבָאה ןעגנוטייצ
 ,ליפ ױזַא לָאמ ייווצ יו רעמ ןגָארקעג ןיוש ,טסָאּפ רעד ךרוד טנעמַאנ !

 ןבָאה ןעגנוטייצ עשידיי יד ןעוו .ריּפַאּפ סָאד טסָאקעג יז טָאה סע יו
 ןזיירּפ ערעייז ןביוה וצ גנורעייט עיצקודָארּפ ןוא -ריּפַאּפ יד טצונעגסיוא
 עלענָאיצרָאּפָארּפ רעייז זיא ,געטנכָאװ ןיא רעמונ ַא טנעס 2 ןוא 2 וצ
 ןטסָאק ערעייז תעב ,ןרָאװעג טכַאפיירדרַאפ עיצַאלוקריצ ןופ הסנכה
 2 .ןגיטשעג טינ ךיוח ױזַא ןפוא-םושב ןענייז

 ןייא וצ ,ןזײרּפ-ריּפַאּפ ןענייז גירק-טלעוו ןטשרע ןכָאנ דלַאב
 -עייל עשידיי יד רעבָא .המחלמ רעד רַאפ יו רעקירעדינ ןלַאפעג ,טייצ
 "סטרעוװרָאפ ,, רעד טָאה טייצ ןייא וצ .טסואוועג טינ ןופרעד ןבָאה רענ
 ייברעד ךיז טָאה ןוא ,עיּפָאק ַא טנעס 2 וצ זײרּפ םעד ןזָאלעגרעטנורַא
 סנטסקינייוו םעד ךרוד ןרױלרַאפ רע טָאה .טייצ רָאי ַא םורַא ןטלַאהעג
 -ַאמ ַא ןעוועג רעבָא זיא טירש רענעי .הסנכה ןיא רעלָאד 0
 ,קעדַאלװ .ב ,רעטלַאװרַאפ-"סטרעוורָאפ,, ןקידטלָאמעד םעד דצמ ערוועינ
 .ןייז וצ הנהמ טינ ןוא ,ןעגנוטייצ ערעדנַא יד ןופ רענעייל ןעניװעגוצּפָא
 זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה סע ןעו .ןטנענָאבַא ןוא רענעייל ענעגייא יד
 ערעייז ייב ךיז ןטלַאה רעטעלב ערעדנַא ןופ רענעייל עטניואוועגוצ יד
 ךיז טָאה ,רערעייט גָאט ַא טנעס ַא טימ ןטסָאק יז ןעוו וליפַא ןעגנוטייצ
 .רעמונ ַא טנעס 3 ןופ זיירּפ םוצ טרעקעגקירוצ "סטרעוורָאפ , ועד

 ןבָאה ?לַאנרושז-ןגרָאמ , ןוא ?גָאט , רעד טניז ,ןרָאי עטצעל יד ןיא

 ןיא טנעס 5 ,געטנכָאװ ןיא רעמונ ַא טנעס 4 וצ ןביוהעג ןזײרּפ ערעייז

 "ץייל ערעיײיז ףיוא רעמ ליפ ךָאנ ןָא ךיז ייז ןענהעל ,סקיטנוז ןוא םיתבש

 -ץעייז ןבעג וצ ןדירפוצ ןענייז ןטנענָאבַא ןוא רענעייל עלַאיָאל יד .,רענ
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 יז סָאװ ,טקַאפ רעד טזייװַאב סָאד .,גָארטיײב ןקיזָאד םעד רעטעלב ער

 -ײמעגלַא רעד ןיא ,רענעייל רעקיניײװ ןריולרַאפ לענָאיצרָאּפָארּפ ןבָאה

 "רַאפ סע יװ ,ןעגנוטייצ עשידיי עלַא ןופ עיצַאלוקיצ רעד ןופ הדירי רענ

 "קע ןַא טנעס 3 זיולב גָאט עלַא טסָאק סָאװ ,"סטרעוװרָאפ, רעד טריל

 עיצרָאּפָארּפ רעבלעז רעד ןיא זיא זײרּפ-טנעמַאנָאבַא ןייז ןוא רַאילּפמעז

 .,רעקירעדינ
+ 2 6 , 

 ןלַאװק-הסנרּפ יד ןיא קילבניײרַא ןקיזָאד םעד ןופ לכשה-רסומ רעד
 ןופ קימָאנָאקע רעד ןופ טנורגרעטניה ןפיוא ,ןעגנוטייצ עשידיי יד ןופ
 -עמַא :ַאזַא ,רימ ךיז טכוד ,זיא ,עסערּפיגָאט רענַאקירעמַא רעצנַאג רעד
 טלקיװטנַא ךיז ןבָאה ןוא ןסקַאװעגסױא ןענייז ,9לכב ,ןעגנוטייצ רענַאקיר
 "עוו ,עיזַאושזרוב רעד ןופ רעדניק-טסעק סלַא טַאטש ןטיירב ַא ןריפ וצ
 ,ןזעוו-סגנוטייצ רעגַאקירעמַא ןופ גייווצ רעשידיי רעד .ןעניד ייז ןעמ
 סָאװ רַאפרעד ,סנטשרע .ןרָאװעג טיהעגסיוא ןויסנ ַאזַא ןופ זיא ,רעדיוו
 ןיא חוכ ָאזַא ןעלקיװטנַא טנעקעג טינ ןפוא-םושב טָאה עסערּפ עשידיי יד
 ןקיזָאד םעד עיזַאושזרוב יד ןגעװַאב לָאז סָאװ ,טייקכעלטנפע רעגיה רעד
 ןעגנוטייצ עשידיי ערעלוּפָאּפ יד ןענייז ,סנט2 ;ןטלַאהוצסיוא ךיוא גייווצ
 ןרָאװעג טניואוועגנייא הגרדהב ןענייז סָאװ ,רענעיײל טימ טשטנעבעג
 .דובכב רעטעלב ערעייז ןטלַאהוצסיוא ןיילַא

 ןיא ןעוועג רַאפרעד ןענייז שילגנע ףיוא ןעגנוטייצ רענַאקירעמַא
 -ַאקירעמַא רעד זַא ,דרַאדנַאטסיעסערּפ ןכייר ַאזַא ןפַאש וצ עגַאל רעד
 -יא זיא סָאװ ,גנוגעווַאב רעלענָאיסעּפָארּפ ַא טימ ,סַאלק-רעטעברַא רענ
 ןופ עיצידַארט רעשיטסילַאיצָאס ַא טימ ןוא ,טלַא רָאי טרעדנוה רעב
 יד ןסולפנייאַאב ןזיב ,ןָא סעינָאלָאק עינָאמרַאה-יינ ןוא םראפי-קורב יד
 טָאה ,"ליד םעיינ, סטלעווזור ןילקנערפ רעטנוא םעטסיס-הכולמ עצנַאג
 "מוא סָאד .טַאלביגָאט ןסיורג ןקיצנייא ןייק ןטלַאהסיוא טנעקעג טינ
 טָאה ,טרעדנוהרָאי ןופ ביײהנָא ןיא ,"לּפיּפ יד , לטעלביגָאט עקידנטײדַאב
 יד ףיוא ךעלסילשסיוא רָאי קילדנעצ ןבלַאהרעדנָא םורַא ןטלַאהעג ךיז
 טינ רעד ,ןָאילעד לעינעד ,רָאטקַאדער ריא ןופ תונברק ערעיוהעגמוא
 -רָאפ , ףיוא רעמ ,רָאי עכעלטע ןטלַאהעג ךיז טָאה *לָאק,, רערעכייר ליפ
 רעשיטסילַאיצָאס רענַאקירעמַא רעד ןופ חוכ ןפיוא יוװ ,תובדנ-"סטרעוו
 ,רעגרעב רָאטקיװ ,טנַארגימיא ןשידיי-שירַאגנוא םעד ןוא .גנוגעװַאב
 "רעדיל, טַאלב-גָאט ץניװָארּפ ןייז ןלעטשוצפיוא ןבעגעגנייא ךיז טָאה
 עיצַארטסינימדַא-טָאטש עקיטרָאד יד יו םעד ךָאנ טשרע ,יקָאװלימ ןיא
 ,ןרָאי ליפ ףיוא טנעה עשיטסילַאיצָאס ןיא ןלַאפעגנײרַא זיא

 סָאװ ,עקירעמַא ןיא בושי ןשידיי ןעמירָא ךרע ןַא טינ םעד ייב רָאנ
 -ַאקירעמַא רענײמעגלַא רעד ןופ טנעצָארּפ 3 וצ טכיירגרעד םיוק טָאה
 ןופ לייט ןשיטנַארגימיא ןעמירָא םייב --- סָאד יא ,גנורעקלעפַאב רענ
 סלַא "סטרעוורָאפ, רעד ןסקַאװסױא טנעקעג טָאה ,להק ןשידיי ןגיה
 -נַארגימיא םעד טָא ןופ לרוג ןפיוא .שידיי ףיוא גנוטייצ עטסקיטכעמ
 עקיטכיוו עקיצנייא יד ןטלַאהוצסיוא ןלַאפעגסיױא זיא טַאלב ןשידיי-שיט
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 ןבעג וצ ןוא ,"רעדיל וינ,; --- עקירעמַא ןיא טפירשנכָאװ ששיטסילַאיצַאס

 "יצנייא ריא עקירעמַא ןיא גנוגעוװַאב -רעטעברַא רעשיטסילַאיצָאס רעד

 + עיצנַאטס-ָאידַאר עק

 ןסנָאנַא-דרַאפ עטשרע יד טימ רעטנַאלּפ רעד - 7
 ןעגנומייצ עשידיי יד ןיא

 -רָאמ , ןטימ ןריניבמָאק טזומעג ךיז טָאה "גָאט , רעד יו םעד ךָאנ
 ןגירק וצ רוטנעגַא-"טעקרַאמ שיאושזד ,, יד ןלעטשוצפיוא ?לַאנרושזדןעג
 "סטרעוורָאפ , ןטימ *טַאלבעגַאט,  סָאד רָאנ סָאװ ,ןסנָאנַא עסיורג ענעי
 "נָא ןיא ,ןעגנוטייצ 4 עלַא ןענייז ,ייז רַאפ רעירפ ןגירק ןביוהעגנא ןבאה
 -עפע וצ תופתוש ַא ןיא ןרָאװעג ןגױצעגנײרַא ,ןרָאי רע20 יד ןופ בייה
 יניא ןעוועג ייז רַאפ זיא סָאװ ,טפעשעג ןסנָאנַא ליבָאמָאטױא םעד ןענ
 ,ןסָאלשעג ןצנַאג

 רקנָאק 4 יד ןופ טייקינייא רעקיזָאד רעד רַאפ עװיטַאיציניא יד
 ימַא םעיינ ַא ןופ ןעמוקעג זיא ,טיבעג-ליבָאמָאטױא םעד עגונב ןטנער
 טימ רעפעפּפ, רעקיזָאד רעד .רעפעפּפ בקעי ,טנענַאדןסנָאנַא ןזעיציב
 -ללכ רענַאיצילַאג ןופ טּפוטשעגסױרַא ןיילַא ךיז טָאה סָאװ ,"םילכ יד
 טָאה ,קרָאײיוינ ןיא טַאלבנכָאװ ןייז טימ ןלַאפעגכרוד זיא ,טפאשרעריפ
 ַא ןדנירג יװ ,ןכַאז ענױזַא טוװאורּפעגסױא טָאהעג טלָאמעד זיב ןיוש
 ןיא ןרָאװעג ןעגנולשעגנייא ףוסל זיא סָאװ ,דנַאלווילק ןיא טַאלבנכָאװ
 רעד רעביא ןרָאפעגמורַא זיא רע ;"טלעוו עשידיי, רעדנַאלװילק רעד
 רַאפ רעכיב-"רעוו זיא רעוװ, ןלעטשוצסיוא ידכב ץניוװָארּפ רענַאקירעמַא
 ,גלָאפרעד-טלעג ןשּפיה ַא טַאהעג ייברעד טָאה ,ןדיי עטעברַאעגּפױרַא
 -עג עקיזָאד סָאד ןעלקיװטנַא וצ דלודעג טלעפעג םיא טָאה סע רעבָא
 -טימ-טּפיוה יד ןופ רענייא ןרָאװעג רע זיא רָאי עכעלטע ףיוא ;טפעש
 -סיוא טָאה רע ואוו ,"טלעוו עשידיי, רעיפלעדַאליפ רעד ןופ רעטעברַא
 -תרזעג עטצעל יד גָאט עֶלַא ןליפנָא ןיילַא ןופ דַאירדָאּפ םעד ןטלַאהעג
 ןטצעל ןופ ףוס םייב זיא ;ןצכעביירש עטסוװַאקישט יד טימ טייז "םישנ
 -רַאפ ךיז טָאה רע ואוו ,קרָאיײוינ ןיא קירוצ ןעוועג ןיוש גירק-טלעוו
 -ייצ עשידיי רַאפ רוטנעגַאןסנָאנַא עסיורג ַא רָאג ןלעטשוצפיוא ןטסָאמ
 .ןעגנוט

 ןסיורג ןייא רָאנ טַאהעג רע טָאה ןרָאי רע20 יד ןופ בײהנָא םייב
 -דנעצ עכעלטע ןבעגעגסיוא םיא ךרוד טָאה סָאװ ,עמריפ-הצמ ַא ,טנעילק
 ןעמוקעג טלָאמעד רע זיא .סעמַאלקער ףיוא רָאי ַא רעלָאד טנזיוט קיל
 ןקעד ןלעוו ייז ביוא זַא ,ןַאלּפ ןטימ ןעגנוטייצ עשידיי עסיורג 4 יד וצ
 ףיוא ןצעזנָא ךיז רע טעוו ,גנומענרעטנוא ַאזַא ףיוא םינטק-תואצוה ענייז
 ןצונסיוא ךרוד ,ץנעדנָאּפסערָאק ךרוד ,עירטסודניא-ליבאמַאטױא רעד
 "וצנייא ,ןליבָאמָאטױא ןופ םייה יד ,טיורטעד ןיא ןטפַאשטנַאקַאב ענייז
 -ידיי רעד ןיא ןסנַאנַא-ליבָאמָאטױא ןבעגוצניידַא ףיוא םרח םעד ןכערב
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 ןװאורּפ ערעייז ןופ ןלַאפכרוד ליפ ךָאנ ,ןעגנוטייצ יד .עסערּפ רעש
 יַאלקער ערעייז וצ ןוא ןטַאנגַאמ-ליבָאמָאטױא יד וצ ןעמוקוצוצ ןיילַא
 סרעפעפּפ ןוואורּפוצסױא טמיטשעגנייא הרירב-ןיאב ןבָאה ,ןרוטנעגַא-עמ
 "רה ענייז ןקעד וצ לייוורעד טקיליװַאב ייז ןבָאה .טפַאשרעלטימרַאפ
 ,טייקיטעט רעקיזָאד רעד ףיוא תואצ

 רעד טימ תוכייש ןיא ןכַאז עכעלטע ןענָאמרעד וצ קיטכיוו זיא ָאד
 טסילַאירטסודניא-טּפיוה ריא טימ ןוא ,ללכב עירטסודניא-ליבָאמָאטױא
 ,טרפב ,דרָאפ ירנעה

 -ָאטױא יד טָאה ,גירק-טלעוו ןטשרע ןופ סולשּפָא ןכָאנ רָאי ייווצ
 -ָארּפ ןישַאמ-טפַאשטריװידנַאל ,רָאטקַארט ,ןגָאװ:טסַאל-ָאטױא-ליבָאמ
 סעירטסודניא עטסערג יד ןופ רענייא ןופ בצמ םוצ טכיירגרעד ,עיצקוד
 ןיוש ןבָאה עירטסודניא רעקיזָאד רעד ןופ ןטנַאקירבַאפ עלַא .דנַאל ןופ
 ישַאמ ןָאילימ ןבלַאה ַא יו רעמ וצ טריפרעד עיצקודָארּפ עצנַאג ערעייז
 .ןָאילימ ןצנַאג םוצ ןביירטרעד ןיא ןטלַאהעג ןבָאה ייז ןוא ,רָאי ַא סענ
 -סוסקול ערַאבטסָאק יד ןופ :ןײרַא ןענייז םוכס ןסיורג ןקיזָאד םעד ןיא
 -לָאװ יד זיב ,סעמריפ-"ןלָאקניל, ןוא *קַאלידעק, יד ןופ ,ןליבָאמָאטױא
 -קיליב יד ןפורעג קזוח טימ טָאה ןעמ יװ ,"טעזיל-ענעכעלב , עטסלעוו
 ,טנעצודָארּפ-ליבָאמָאטיױא ןקיצנייא ןטסערג ןופ ךעלדנגָאװ-טעדנַאט עטס
 ,דרָאפ ירנעה --- דימש םענעזעוועג םעד

 -עמַא ץנַאג טעמכ ךיז טָאה ,עפש המחלמירָאנ ןוא המחלמ רעד ןיא
 -ייארַאפ יד ןיא ךיז טָאה טקידנעעג ! ךעלדער ףיוא ןזָאלעגקעװַא עקיר
 ןענייז ןדנואוושרַאֿפ .?"עלעגעוו-ןוא-דרעפ ןופ טייצ יד, ןטַאטש עטקינ
 ,ןעלזייא יד טימ דרעפ יד ןטייקיטעט טעברַאדדנַאל ןופ ןוא ןגעוו יד ןופ
 .םורד ןפיט ןופ םירעוּפ עטסמירָא ןוא עטסנענַאטשעגּפָא יד ייב ץוח ַא
 ןטלַאהעג ןבָאה ןענַאב יד רעבָא ,דנַאל ןיא םזירוט רעד טָאה טבעלעגפיוא
 עטשרע יד ןופ ןוא .ליבָאמָאטױא םוצ טפעשעג ןרילרַאפ ןייא ןיא
 רעד טימ טייז-ייב-טייז זיא ,עכָאּפע-ליבָאמָאטױא רעיינ רעד ןיא ןָא ןרָאי
 קסע רעטגיײװצרַאפ ַא ןענַאטשטנַא ןליבָאמָאטױא עיינ ןופ עיצקודָארּפ
 "ענרעטנוא ןוא םידיחי ערעכעלגעמרַאפ ,ןליבָאמָאטױא עטצונעג טימ
 -ַאמ עטסנרעדָאמ ןוא עטסשירפ יד ןבָאה דימת טלָאװעג ןבָאה ןעגנומ
 -יגייוו יד זַא ,עדָאמ ַאזַא ןפַאשעג ךיג ןבָאה ייז .ןבײרטַאב םוצ סעניש
 -רַאפ ןופ לעטשנָא םעד ןכַאמ טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,עכעלגעמרַאפ רעק
 ןליבָאמָאטױא ןיא ןזייווַאב וצ טמעשעג טושּפ ךיז ןבָאה ,טייקכעלגעמ

 ןוא סַאג ןיא ןײגוצסױרַא ךיז ןעמעש ןעמַאד יו ,לעדָאמ ןרעטלע ןַא ןופ
 ןופ זיא ,בגא .ןענָאזעס ענעגנַאגרַאפ ןופ רעדיילק ןיא עטנַאקַאב ןשיווצ
 .עדָאמ רעקיזָאד רעד רַאפ גנוקיטכערַאב עסיוועג ַא ןעוועג עקַאט בײהנָא
 יד ןבָאה ,קרַאמ-ליבָאמָאטױא םענעסקַאװעצ ןפיוא ץנערוקנָאק רעייז ןיא
 ערעסעב ץלַא ןריצודָארּפ וצ טסיילפעג ךיז סעינַאּפמָאק ענעדיישרַאֿפ
 -גייא ןייא ןיא ןטלַאהעג ןרעינישזניא ערעייז ןבָאה רָאי עלַא .סענישַאמ
 טינ ןבָאה ןלעדָאמ עקידרעירפ ערעייז סָאװ ,ןעגנורעסעבסיוא עיינ ןריפ
 | .טגָאמרַאפ



 287 | עקירעמַא ןיא רעטעלב עשידיי

 -ַאּפמָאק ןייא .שינעטייב"ןענישַאמ ןופ דירַאי ַא ןענַאטשטנַא זיא
 ןטָאבנָא עריא טימ עטייווצ יד ןגייטשוצרעביא טסיילפעג ךיז טָאה עינ
 רַאפ גנולָאצנייא סלַא טלעג רעמ ןיא ןישַאמ ןטלַא ןַא עריא ןעמענוצנָא
 סָאװ ןעניוועג וצ ןוא ןדנוק עטלַא יד ןטלַאהוצנָא ידכ ,לעדָאמ םעיינ ַא
 -ָאד יד טימ טייז-ייב-טייז ,ןליבָאמָאטױא עריא ףיוא םינלעב עיינ רעמ
 -עגמנורַא ןוא טכירַאפעגסױא עינַאּפמָאק רעדעי טָאה ןטייבסיוא עקיז
 עטריטנַאמער יד .ןליבָאמָאטױא ערעטלע ןוא עקירָאירַאפ עריא טצוּפ
 טינ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדנוק עמירָא וצ ןרָאװעג טפיוקרַאפ ןענייז סענישַאמ
 ,ךיז ןעיירד ךעלדער ערעייז יבַא ,ןלעדָאמ עטרעטלערַאפ טימ טמעשעג
 .ןרָאפמורַא ייז ףיוא ךָאנ ןעק'מ ןוא

 -עג דרָאפ ירנעה טָאה ןטנעצודָארּפ-ליבָאמָאטױא עלַא יוװ רעמ
 סָאטױא ענייז .סענישַאמ עטעוועצינעגרעביא טימ לדנַאה ןיא טקעטש
 -טסודניא רעצנַאג רעד ןיא ענטעדנַאט רעמ ,עטסלװלָאװ יד ןעוועג ןענייז
 טנעגיטנָאק ןטסערג םעד טפַאשרַאפ םיא ןבָאה ןזײרּפ עקיליב ענייז .עיר
 יד ןופ ןייז טזומעג דנַאל ןרעביא ןרוטנעגַא-דרָאפ יד ןבָאה .ןדנוק עמִירָא
 -ייאניא ,עטלַא ףיוא סענישַאמ עיינ ןופ טייבסיוא םעד ןריפוצנָא עטשרע
 .סענישַאמ עטכיררַאפ עטצונעג ןפיוקרַאפ ןופ קסע ןטימ םענ

 יּפִא עטשרע יד ןעוועג רָאפרעד ןענייז ןרוטנעגַא-עמַאלקער סדרָאֿפ
 ךסנַאנַא עסיורג ןריפנָא ןגעו ןטכַארט ןביוהוצנָא ןוא ,ךיז ןעמעשוצ
 טָאה סע בױא .עסערּפ רעקיכַארּפש-דמערּפ רעד ןיא ךיוא סעינַאּפמָאק
 "וצ ןעק םלוע רעשיטנַארגימיא רערעיײנ רעד יצ קפס ַא ןייז טנעקעג
 טזָאלעג רעבָא ךיז טָאה ,ןליבָאמָאטױא עיינ ףיוא םינלעב גונעג ןלעטש |

 .ןטנַארגימיא יד ךיז ןלעו תואיצמ-גרַאװטלַא ףיוא זַא ,ןביולג ךעליירג
 בקעי עקַאט זיא ,ןזיועגסױרַא ןכיגניא ךיז טָאה סע יו ,רַאפרעד .ןעּפַאװק
 -ָאטױא עטשרע ענייז ןגירקוצסורַא ןעמוקעגנָא ןטסגנירגמַא ןרעפעפּפ
 -דרַאפ רעד ןופ ןעגנוטייצ עשידיי רעקרָאי-וינ יד רַאפ ןסנָאנַא-ליבָאמ
 - .עמריפ

 -ידיי יד רַאפ הרצ עשפיה ַא טקעטשעג ךיוא רעבָא טָאה םעד ןיא
 -רָאפ רעד ןיא סערעטניא ןגנילצולּפ סדרָאפ ירנעה תמחמ ,ןעגנוטייצ עש
 טָאה רע סָאװ ,עקירעמַא ןיא עדנאגאּפָארּפ רעשיטימעסיטנַא רעטסנסיב
 -יײארַאפ יד ןופ ןצענערג יד ץוחמ ךיוא ןטײרּפשעצסױא ןבױהעגנָא ןיוש
 .טנעניטנָאק רענַאקירעמַא ןופ טייוו ליימ 5,000 וְליִפַא ,ןטַאטש עטקינ

 עטסכייר יד ןופ רענייא ןרָאװעג זיא סָאװ ,דימש רעקיזָאד רעד
 -מענ טָאה ,ןרָאי עטלייצעג ןופ ךשמ ןיא ןטסילַאירטסודניא רענַאקירעמַא
 טימ םיקסע ענייז ןיא ןטייקכעלמענעגנַאמוא עסיורג ייווצ טַאהעג ךעל
 טזָאלעג ךיז טָאה רע ןעוו ,טּפַאכעג רע טָאה קספ ןטשרע םעד :ןדיי
 ,רעמיווש אקיזָאר ,עקטסיפיסַאּפ רעשידיײ-שירַאגנוא רעד ןופ ןדיירניײא
 ןעוו ,1915 ןופ טסברַאה ןיא "ףיש םולש , עטמירַאב ןייז ןטַאטשוצסױא
 ןוא ןטסיפיסַאּפ עזעיגילער עּפורג עשימָאק ַא טלעטשעגפיונוצ טָאה דע
 -ּפָא עּפָאריײא ןייק ןזָאלעגקעװַא ךיז טָאה רע ןעמעוו טימ ,ןטסירויטנַאװַא
 ןופ סעיָאב יד ןעמענוצסױרַא, ןוא ,המחלמ-טלעוו עטשרע יד ןלעטשוצ
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 ךָאנ רע טָאה קזוח-טלעוו םענעי ,"סעמטסירק ףיוא --- סעשטנערט יד
 -ָאילימ עשירפ ןגירק טלָאװעג טָאה רע ןעוו רעבָא ,ןעגנילשּפָארַא טנעקעג
 ןסױטשעגנָא ךיז טָאה ןוא עיצקודָארּפ ןייז ןרעטיירבעצסיוא ףיוא ןרענ
 עשידיי-טינ ערעייז יו רעקינייװ טינ ןבָאה סָאװ ,ןריקנַאב עשידיי ףיוא
 "נָאק ןצנַאג םעד טנעה ערעייז ןיא ןעמענוצניײרַא טַאהעג קשח ןגעלָאק
 סעװָאטַאק ןָא רָאג רע זיא ,ןטידערק יד רַאפ טפעשעג ןייז רעביא לָארט
 סָאװ ,טקַאפ םעד טכַארטַאב ןיא קידנעמענ טינ .ןרָאװעג טנרָאצרעד
 טריפעגפיוא ךיז ךעלטנגייא לַאפ ןייז ןיא ןבָאה ןריצנַאניפ עשידיי יד
 דרָאפ ירנעה טָאה ,ןדיי ןופ טינ ,ןריקנַאב ןופ עבט יד זיא סע יוװ ױזַא
 ןייז ןופ עצעה רעשיטימעסיטנַא רעד רַאפ רעיוא ןטיירג ַא טַאהעג ןיוש
 לטצעלבנכָאװ ןקיטרָא ןופ רָאטקַאדער םעד ,ןָארעמַאק "שטנעמיּפָאק;
 .ןרָאבריד ,טָאטשי-קירבַאפ דרָאפ רעד ןיא ,"טנעדנעּפעדגיא ,

 "טשעקילטסעוו ןיא ןגעלעג זיא ןייֵלַא *?שטנעמיּפָאק רעסיורגא רעד
 סע ןעמעוו ,לָאזַארב סירָאב ,טימעסיטנַא ןטסיוװ ןשיטסירַאצ םייב עינ
 "ארב טָאה .טסניד סדרָאפ ןיא ךיז ןעײרדוצנײרַא ןבעגעגנייא ךיז טָאה
 -*"ןלָאקָאטָארּפ ןויצ-ינקז; עכעלדנעש יד ןענָארעמַאק "טפיוקרַאפ , לָאז
 -ימעסיטנַא ןקידחאמיץרַאוװש ןופ גײצעגרעּפַאלק ןצנַאג ןטימ ,גנושלעפ |

 ירנעה ףָאזָאליפ ןסיורג םעד טעברַאַאב ןיוש טָאה ןָארעמַאק .םזיט
 "קנָאבק ןעוועג טּפיוהרעביא זיא עירָאטסיה ןעמעוו ייב ,ןיילַא דרָאפ
 קשח סטַאנגַאמ ןקידנסיוומוא ןופ זיא ױזַא ,(ײרערַאנּפָא עשירעלדניווש)
 -עה עטסקיטפיג יד ןעמוקעגסױרַא ןדיי עכעלטע טימ ךיז ןענעכערוצּפָא
 רעטשרע סרעלטיה טימ ןסָאגעגפיונוצ ךיז טָאה סָאװ ,ללכב ןדיי ףיוא עצ

 ,דנַאלשטייד ןטייוו ןיא עדנאגאּפָארּפ רעשיטידנַאב |
 ךעלטנגייא 1923 ןיא ןבָאה עקירעמַא ןיא ןעגנוטייצ עשידיי עלַא

 יטנַא-דליוו רעד-טָא ףיוא ןריגַאער וצ רעכיילג זיא סע יו טסואוועג טינ
 -ָאנ סדרָאפ ירנעה ןיא ןרָאװעג טריפעגנָא זיא סָאװ ,עצעה רעשיטימעס
 ןבָאה ,ןלַאשרַאמ יאול ןופ טריפעג ,*םידוחַאי; עשטייד עליואוו .ןעמ
 טעװ ,ןדיי יד דצמ קיטילָאּפ-*ַאשי-ַאש; ַא טימ זַא טניימעג ביײהנָא ןיא
 ןעגנוטייצ עשידיי יד ."תועשרפ סדרָאפ ןופ ןרעוװ רוטּפ רעכיג ןעמ
 ןומ טפָא יז ןגעלפ .עיניל ַאזַא ןטלַאהסױא טנעקעג טינ טרָאפ ןבָאה
 ,"גָאט, רעד ,גנוטייצ ןייא .הרצ רעיינ רעד ןגעוו רענעייל ערעייז ןדלעמ
 "וצ ,טיורטעד ןייק לָאגניד .ס רעטעברַאטימ ריא טקישעג לעיצעּפס טָאה
 -רָאד טָאה לָאגניד ,ס .סעומש ַא ןּפַאכ םיא טימ ןוא ןדרָאפ וצ ןעמוקוצ
 "רעד ןעלקיטרַא 8 עצנַאג ןיא םעד ךָאנ טָאה ןוא ךָאװ ַא טכַארברַאפ ןעט
 םוצ םיא טָאה'מ לייו ,טדערעג טינ ןדרָאפ טימ טָאה רע יװ ,טלייצ
 ,ןזָאלעגוצ טינ ןפוא-םושב ןיילַא "ןודא,

 .עפש-שזדילוק רעטמירַאב רעד ןופ תישארב-ברע ןעוועג זיא טייצ יד
 עקידרַאלָאד ןענָאיליב עוויטקיפ ןיא ןדָאבעג ךיז טָאה םלוע רעגיה רעד
 "וינ ןיא עזרעב רעד ףיוא ?טנידרַאפ ,, טָאה טייק ןוא דניק סָאװ ,םיחוור
 -ונעגנײרַא ךיוא טָאה עפש עקיזאד יד .גָאט עלַא טירטסילָאװ רעקרָאי
 ץלַא .דנַאל ןופ לדנַאה ןצנַאג םעד ןוא ןעגנומענרעטנוא-יוב ײלרעלַא ןעמ
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 יד .עילַאנַאכקַאװ טירטסילָאװ רעד טימ טּפינקעגפיונוצ ןעוועג זיא
 ץנַאט ןקידחנושמ םענעי ןיא ןענייז ןטנַארגימיא עשידיי "עטסנירג,
 ןּפַאנק ַא טכַאמעג עצעה סדרָאפ ןופ ןעמ טָאה .ןרָאװעג ןגיוצעגניירא
 ןבָאה סָאװ ,ןדיי עסיוועג סָאװ ,וצרעד טריפעג סע טָאה סנטסכעה .ןזעוו
 -עגנָא ןבָאה ,"סעזיל ענעכעלב, ןיא ןרעוו וצ ןעזעג טמעשעג ךיז יוו-ייס
 ןבאה ייז ,ןליבָאמָאטױא עקיליב סדרָאפ ףיוא טָאקיָאב ןליטש ַא ןביוה
 ױזַא טעמכ טסָאקעג ןבָאה סָאװ ,"סעקיעלָארוװעש, רעמ ןפיוק ןביוהעגנא
 .סנגָאװ "ערעקידנעטשנָא; סלַא ןטלָאגעג ןבָאה ןוא לװלָאװ

 ןיא ןזיוװַאב ךיז ןבָאה ןסנָאנַא ןליבָאמָאטױא דרָאפ עטשרע יד ןעוו
 -וקעגרָאפ זיא ,1923 ןופ טסברַאה ןיא ,קרָאיוינ ןיא ןעגנוטייצ עשידיי
 "סטרעוורָאפ, רעד .לַאדנַאקס-עסערּפ רעמענעגנַאמוא רָאג זיב ַא ןעמ
 "גָאט2 רעד .טקורדעג ןסנָאנַא יד ןבָאה ?לַאנרושז-גרָאמ, רעד ןוא
 "ּפִא ןדײשטנַא ךיז טָאה רע זַא ,גנורעלקרעד ַא טימ ןעמוקעגסױורַא זיא
 -עלקרעד עקיזָאד יד ,"לארשי-אנוש, ןופ ןסנָאנַא יד ןעמענוצנָא טגָאזעג
 ערעדנַא יד ןגעק גנוקידלושַאב רעד טימ טײלגַאב ןעוועג ךיוא זיא גנור
 ןגעק רעצעה ןטסגרע םוצ טפױקרַאּפ, ךיז ןבָאה ייז זַא ,ןעגנוטייצ עשידיי
 ןגירק םיא ןופ ןלעוו ייז סָאװ סרעלָאד רעטנזיוט יד רַאפ ,"קלָאפ ןשידיי

 .ןליבָאמָאטױא ענייז ןרימַאלקער רַאפ
 יד ,"לַאנרושזדןגרָאמ, רעד ,גנוטייצ עשידיי-ךעלרעגריב יד טָאה

 ןרָאּפשרַאפ וצ ידכ ,ןגיושרַאפ ךעלטנפע ןצנַאגניא *גָאט/, ןיא עקַאטַא

 רעבָא זיא "סטרעוורָאפ, ןיא .רענעייל יד רַאפ ךיז ןרעפטנערַאפ וצ
 טכַאמ "גָאט , רעד סָאװ טייצ רעד ןיא זַא ,גנודלעמ עניילק ַא ןענישרעד
 -טּפיױה יד ןופ רענייא ,ָאריּפַאש דוד .רמ טָאה ,לעטשנָא ןעמורפ זַאַא
 ָאמָאטױא-"ןלָאקניל, םעיינ ַא טפיוקעג דָארג ,*גָאט, ןופ רעמיטנגייא
 -"ןלָאקניל, יד ןעמונעגרעביא טָאה עינאּפמָאק-דרָאפ יד יװ םעד ךָאנ ,ליב
 עריא טימ טייז-ייב-טייז ,ליבָאמָאטױא ןרערעייט ַא ןבָאה וצ ידכ ,עמריפ
 רעטייוו ןלעוו רימ יו ,גנודלעמ עקיזָאד יד .,ךעלדנישַאמ עלעוװלָאוװ
 "ןק 'רעטניח יד ןיא עלָאר עסיורג רָאג ַא טליּפשעג טָאה ,ןענעכייצרַאֿפ

 .ןסנָאנַא-דרָאפ יד רעביא לָאדנַאקס ןופ ןעגנולקיװטנַא ןסיל

 ןרָאװעג זיא למוט ןקיזָאד םעד ןופ געט עטשרע יד ןופ ךשמ ןיא
 דָאנ ןיא ,ןעגנוטייצ ערעדנַא יד ףיוא לַאפנָא ַאזַא ךָאנ סָאװ ,קיטכעדרַאפ
 ןגיושטנַא גנילצולּפ "גָאט, רעד זיא ,לארשי קלָאפ ןופ דובכ ןופ ןעמ
 -םיוא רעצנַאג רעד זַא ,טסואוועג טינ ןבָאה רענעייל עשידיי יד .ןרָאװעג
 טרעוו ,"גָאט , ןופ "ןָאעלָאּפַאנ, רעד ,גרעבנייוו סירָאמ ,למוט ןופ רעוט
 רעקיזָאד רעד רַאפ לטלעוו-סגנוטייצ רעשידיי רעד ןופ טשטעװקעגסױרַא
 : ןעמוקעגרָאפ ױזַא זיא גנוקיטײזַאב ןייז ןוא .השעמ

 ןגירק וצ ןעגנוטייצ יד ןופ טנעגַא רעטרידיסכוס רעד ,רעפעפּפ בקעי
 -רַאפ רעד ,קעדַאלװ (ינרַאשט) ךורב ; ןסנָאנַאליבָאמָאטיױא יד ייז רַאפ
 -יטנגייא-טּפיוה רעד ,ןיקדירפ לעַארזיא ; "סטרעװרָאפ , ןופ רעטלַאװ
 "גָאט, ןופ םיפתוש יד :;"לַאנרושז-ןגרָאמ,  ןופ רעטלַאװרַאפ ןוא רעמ
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 ןעמוקעג ןענייז --- עיצקַא-סטפעשעג רעטקיניײיארַאפ רעקיזָאד רעד ןיא

 : תונעט ענױזַא טימ רעמיטנגייא-*גָאט /, יד וצ

 ןָא בייהנָא ןופ גנוטלַאװרַאפ-*גָאס, יד טָאה סָאוװרַאפ ,סנטשרע;

 "עננָא טינ ןעמ לָאז ןסנָאנַא-דרָאפ ןייק זַא ,גנוגנידַאב יד טלעטשעג טינ

 ןסנָאנַא ןגירק ןוואורּפ וצ ימ ןוא תואצוה ןייק ןגייל טינ לָאז'מ ןוא ןעמ

 .ךיז טָאה "גָאט, רעד ביוא ,סנטייווצ ? עיצַארָאּפרָאק דרָאפ רעד ייב

 ןרימַאלקער טינ ןרָאט ןעגנוטייצ עשידיי זַא ,טּפַאכעג טרָאפ גנולצולּפ

 -עג ןעמונעגפיוא טינ ןינע רעד זיא סָאװרַאפ ָאט ,ןליבָאמָאטיױא סדרָאפ

 יד טימ ןוא רוטנעגַא רעד טימ ,טונימ רעטצעל רעד ןיא שטָאכ ,ןערָאװ

 טימ ,סנטירד ? טקורדעג ןרעוו ןסנָאנַא יד רעדייא ,ןעגנוטייצ ערעדנַא

 -תוש ןוא ןעגנוטייצ ערעדנַא יד ?גָאט, רעד טריקַאטַא טכער רעסָאװ

 ךיזוא טייקכעלגעמ יד ןבעגעג ייז טָאה'מ רעדייא ,קסע ןצנַאג םוצ םיפ

 *? ןסנָאנַא-דרָאפ יד ןופ ךיז ןגָאזוצּפָא

 ַאזַא ןענופעג "גָאט , ןיא ייז ןבָאה תונעט ערעייז ןגיילרָאפ םייב ןוא

 סָאװ ,ײלַאּפ ןַאמרעה ,גנוטייצ רעד ןופ רעטלַאװרַאפ-טימ רעד :עגַאל

 טינ טָאה ,םוטנגייא-*גָאט/; ןופ קלח-"טייהראוו, םעד ןטָארטרַאפ טָאה

 ,ײלַאּפ ,רע זיב ,ןָאטעג טָאה גרעבנייוו סירָאמ סָאװ ןסיוו וצ ןביוהעגנָא

 -ַאש דוד ,רמ ."גָאט , ןיא לַאפנָא םעד טנעיילעג רעטניוטשרעד ַא טָאה

 ןיא קלח:"?גָאט; ןופ טנעצָארּפ 96 יו רעמ ןופ רעמיטנגייא רעד ,ָאריּפ

 ןיא ןגרעבנייוו ןופ ןרָאװעג טרירָאנגיא ללכב זיא ,גנוטייצ רעקיזָאד רעד

 -עג רע טָאה ,טַאלב ןופ רָאטקעריד ַא יװ ,םגה ,סעיצקַאסנַארט עקיטכיוו

 -בוס םייב ןעגנוטייצ עשידיי עקירעביא יד טימ תופתו; רעד ןופ טסואוו

 ,ןסנָאנַא-ליבָאמָאטױא יד ןגירק וצ ידכ ,רוטנעגַא סרעפעפּפ ןרידיס

 ןייז ןיא טנעדיצניא םענעי ןגעוו קידנביירש ,ןיילַא גרעבנייוו ,רמ

 "ייצ רעד ןופ גָאט-סטרובעג ןטס230 םוצ ,*גָאט, ןיא לקיטרַא-רַאומעמ

 ,1945 ,רעבמעווָאנ בייהנָא ןיא טשרע טָאה ,למוט ןכָאנ רָאי 22 ,גנוט

 ַא ןגערפ ןעגנַאגעג זיא רע : ױזַא עטכישעג יד ךעלטנפע טלייצרעד

 לַאשרַאמ ןעוו ןוא .ןלַאשרַאמ יאול ייב ןסנָאנַא-דרָאפ יד ףיוא הלאש

 וצ ןסנָאנַא יד טגָאזעגּפָא ךיז רע טָאה ,ףירטס זיא'ס זַא ,טנקסּפעג טָאה

 .ןקורד

 ,רמ ליפיוו ףיוא ןלעטשוצטסעפ ,ךיז טייטשרַאפ ,רעווש זיא טציא

 עטקילײטַאב ערעדנַא עלַא .קיטכיר םיא טניד ןורכז סגרעבנייוו סירָאמ

 -רַאמ קסוּפ רעד וליפַא ,ןיקדירפ ,קעדַאלװ ,רעפעפּפ :ןינע םענעי ןיא

 גרעבנייוו .רמ ןעוו ,עקידעבעל יד ןשיוצ ןעוועג טינ ןיוש ןענייז ,לַאש

 ,1923 ןיא  ,גנוריסַאּפ רענעי ןופ חסונ ןקיטציא ןייז ןבעגעגרעביא טָאה

 טָאה רע .,ןפוררַאפ טינ ןלַאשרַאמ ףיוא ךעלטנפע ךיז רע טָאה ,רעדיוו

 "רֲאפ ,אישק רעד ףיוא ץורית ןקידנלעטשנדירפוצ ןייק טַאהעג טינ ךיוא

 יירד ערעדנַא יד ןופ רעטלַאװרַאפ יד טינ ,ןרעפעפּפ טינ טָאה רע סָאװ

 רעדנַא זיא סע סנעמעוו ןיא יצ ,םענעגייא ןייז ןיא טנרָאװעג ןעגנוטייצ

 -עגסױרַא זיא רע רעדייא ,ןקורד טינ ןסנָאנַא-דרָאפ יד ןלָאז ייז ,ןעמָאנ
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 םעד ןפיוקרַאפ, יז זַא ,גנוקידלושַאב רערעווש רעד טימ יז ןגעק ןטָארט
 ,"קלָאפ ןשידיי ןופ דובכ

 קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה ןיא ,טעװ הלעמ-לש ןיד-תיב רעד זיב רָאנ
 םענעי ןופ תודע-טּפיוה םעד טימ םידדצ עֹּלַא ךיז רַאפ ןבָאה ,םורַא רָאי
 -ַאב ןביילב ,טכערעג ןעוועג זיא סע רעוו ןלעטשטסעפ טעװ ןוא ,ךוסכסה
 : טיירטש םענעי ןופ ןטַאטלוזער עקידנגלָאפ יד טנַאק

 ןייז ןופ ןעמָאנ ןיא ןוא ןעמָאנ םענעגייא ןייז ןיא ,יײלַאּפ ןַאמרעה
 ןיא ןביילב טשינ רעמ ןליוו ייז זַא ,טרעלקרעד טָאה ,לארשי רעדורב
 ,גנוטייצ רעד ןיא קלח רעייז ןפיוקרַאפ וצ טיירג ןענייז ייז ןוא ,"גָאט,
 -עג זיא הנעט רעייז .,רעלקומש .ּפ טעטּפױהַאב ךיוא טָאה עבלעז סָאד
 ןיא סעיצקַא ערעייז רַאפ ןגירקסורַא ןלעוו ייז סָאװ טלעג ןטימ זַא ,ןזעוו
 ןיא ,*תורצוא ןכַאמ, טָאּפָאלק רעקיניײװ ליפ טימ ייז ןענעק גנוטייצ רעד
 ןגרעבנייוו ןטָאבעגנָא ןבָאה ייז .עזרעב רעד ףיוא ןוא םינינב טימ לדנַאה
 -סיוא ייז ,ןכָאװ רָאּפ ַא ןופ ןימרעט ַא ןבעגעג םיא ןבָאה ןוא סעיצקַא יד

 ,ןפיוקוצ
 גנוקינייארַאפ רעד ךָאנ ,טפיוקעג טינ סעיצקַא יד טָאה גרעבנייוו

 -ַארָאּפרָאק-תופתוש עכיילג עדייב ןבָאה ,"גָאט , ןְטיִמ ?טייהראוו, ןופ
 טרעװ ןיא םוטנגייא רעייז טצַאשעגּפָא טַאהעג גנוטייצ רעד ןופ טעיצ
 ןבָאה קלח-"טייהראוו; ןֹרֲאפ .רעלָאד טנזיוט טרעדנוה סקעז רעביא ןופ
 טָאה גרעבנייוו ,רעלָאד 204,000 טגנַאלרַאפ רעלקומש ןוא סײלַאּפ יד
 -""טייהראוו, יד .ןלָאצַאב טלָאװעג טינ רעדָא ,טנעקעג טינ ליפ ױזַא
 ןענייז ייז סָאװ ,ןכָאװ רָאּפ יד ןופ ןימרעט םעד טרַאװעגּפָא ןבָאה טייל
 ןביילב וצ סנַאש םעד ןגרעבנייוו ןבעג וצ ןוא ןטרַאװ וצ טייג ןעוועג
 ,טצונַאב טינ טָאבנָא רעייז טימ ךיז טָאה רע ןעוו .גנוטייצ רעד ייב
 טָאה ןײלַא ָאריּפַאש .ןָאריּפַאש וצ סעיצקַא ערעייז ןטָאבעגנָא יז ןבָאה
 רע .לָאמַא טימ טלעג ןמוזמ ליפ ױזַא טימ טקורעג טיג ךיז גולפ ןיא ךיוא
 יד ןופ "סעיצקַא, יד ןעמענוצרעביא ןעניקדירפ לעַארזיא ןגיױאווַאב טָאה
 ,ןשטנעמ-?טייהראוו

 גרעבנייוו טָאה ,ןרָאװעג טכַאמעג זיא עיצקַאסנַארט עקיזָאד יד ןעוו
 -רָאפ זיא סָאװ ,ןָאריּפַאש טימ טקַארטנַאק רעטלַא ןייז זַא ,טסואוועג טוג
 -ַאש .זָאלטרעװ שיטקַאפ זיא ,רָאי 2 ךָאנ ףיוא טפַארק ןיא ןעוועג לעמ
 -ךירפ ,גנוטייצ רעד ןופ ףתוש רעיינ רעד .אנוש ןייז ןרָאװעג זיא ָאריּפ
 ןטימ ךיז ןענעכערוצּפָא ידכ "גָאט ,, ןיא ןײרַא ךעלטכיזבַא טמוק ,ןיק
 ' ,ָאריּפַאש .,רעטנָאלּפ-דרַאפ ןרַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ זיא סָאװ ,ןשטנעמ
 ןּפטשוצסױרַא ןטייקכעלגעמ עלַא טַאהעג ןיוש טָאה רע םגה ,רעדיוו
 ַא רַאפ ןויטָאמ ענעגייא ענייז טַאהעג ןגעווטסעדנופ טָאה ,ןגרעבנייוו
 ,ךיילגסיוא ןכעלדירפ

 -גייוו סָאװ ,רעלָאד 20,000 יד רַאפ :ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד
 טגײלעגנײרַא ןוא ,1915 ןיא "גָאט ,, ןיא ןגײלנײרַא טלָאזעג טָאה גרעב
 -עגנָא ךיג ךיז טָאה גנוטייצ יד לייוו ,ןופרעד טפלעה ַא זיולב רע טָאה
 ,טקיטיונעג טינ ךיז לַאטיּפַאק ןייק ןיא רעמ טָאה ןוא ןלָאצַאב וצ ןביוה



292 
 ןיקייח 0

 טָאה ,םעד ץוח ַא .רעלָאד 129,000 טלָאצעגסױרַא ָאריּפַאש םיא טָאה
 עסיוועג רַאפ ,רעלָאד 20,000 ןופ עמוס-טרוה ַא ןגָארקעג גרעבנייוו
 ,ןטכירעג"השורי יד ןופ "גָאט, ןרַאפ ןגָארקעג טָאה רע סָאװ ,ןסנָאנַא
 ןופ ןרָאװעג טקיטײזַאב גרעבנייוו זיא עמוס-טלעג רעשּפיה רעדי-טָא טימ
 ,עיסעכָארּפ-סגנוטייצ רעשידיי רעד

 טשרע ."תולג , סגרעבנייוו סירָאמ ןטלַאהעגנָא טָאה רָאי 18 יו רעמ
 ןטפעשעג ערעדנַא סָאריּפַאש טָאה סָאװ ,עיסערּפעד רערעווש רעד ךָאנ
 -רַאפ ענעפלָאהַאבמוא ןַא טָאה טױט סָאריּפָאש ךָאנ ; טרעטנָאלּפרַאפ
 םעד ןגרעבנייוו סירָאמ ןבעגעגקירוצ ,1942 ןיא ,"גָאט , ןופ גנוטלאוו
 | ,גנוטייצ רעד רעביא לָארטנָאק

 ןבָאה ,"תולג , ןיא קעװַא זיא גרעבנייוו ןעוו ,1924 בײהנָא ןיא רָאנ
 .ןטייצ עטסעב ערעייז טבעלעגרעביא קרָאי-וינ ןיא ןעגנוטייצ עשידיי יד
 .ןעניקדירפ טימ תופתוש יד ןטלַאהעגנָא ָאריּפַאש טָאה זיולב רָאי ןייא
 ןופ טנעגַא טּפיױה ןייז טכַארבעגּפָארַא ןיקדירפ טָאה רָאי םענעי רַאפ
 םעד ןטלַאװרַאפ וצ ,ןָאסרעג יאול ,עיפלעדַאליפ ןיא *לַאנרושזדןגרָאמ,
 טלָאצעגסױא ָאריּפָאש טָאה 1924 ןופ סולשּפָאךובשח םייב = ."גָאט;,
 -לעב רעקיצנייא רעד ןרָאװעג זיא ןוא ,רעלָאד 304,000 יד ןעניקדירפ
 ךעלגעמ "גָאט, רעד טָאה רָאי 14 ערעטעּפש יד ןיא .,"גָאט, ןופ תיבה
 ,1929 ןופ ךָארק ןכָאנ ךיוא טַאטש ןשיריבג ַא ןריפ וצ ןָאריּפַאש טכַאמעג
 -ייז ןופ לייט ַא .ןרָאװעג ןכָארקעצ ןענייז סנגעמרַאפ ערעדנַא ענייז עלַא
 "גָאט, ןופ טלעג עקידעבעל ןעיצ לָאז רע טרעדָאפעג ךָאנ ןבָאה םיקסע ענ
 ,תוריגּפיסטפעשעג ערעדנַא ענייז ןיא ןבָארגַאב וצ ,םיחוור

 -נַאג םעד ןעגנַאגעגכרוד ןרָאי ענעי ךרוד ךיוא זיא גרעבנייוו סירָאמ
 ַא ןופ טנעדיזערּפיסיײװ ןעוועג זיא רע .הדירי ןוא הילע ןופ געוו ןעצ
 רערעסערג ַא ךָאנ ןופ ןרָאװעג ןעגנולשעגנייא זיא סָאװ ,קנַאב רעסיורג
 -ַאב עֶלַא ןופ סנגעמרַאפ ענעריּפַאּפ יד ייברעד קידנרעסערגרַאפ ,קנַאב
 טָאה רע ;"סטייטס דעטײנוי ווא קנַאב,, ןופ ךַארק ןזיב --- עטקיליײט
 יד זיב ,ןילקורב ןיא ןגלָאפרעד-"טייטסע-לעיר, ןופ קלח ןייז טכוזרַאפ
 יּפַאּפ רעד : תוברוח ןיא טלדנַאװרַאפ ןגלָאפרעד ענעי טָאה עיסערּפעד
 ןָא ןעגנַאגעגכרוד טינ ךיוא זיא טירטסילָאװ ןופ ץנַאטדןענָאילימ רענער
 עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג רעבָא זיא רע ; גנוקילײטַאב רעוװיטקָא ןייז
 עכלעוו ,סעּפָארטסַאטַאק-סטפעשעג עלַא ןופ ךיז וצ ןעמוקעג ןענייז סָאװ
 ןיא רָאנ .טריניאור ןבעל ןצנַאג ןפיוא ןגעלָאק ענייז ןופ ליפוזַא ןבָאה
 ,ןטנעמָאמ ערעווש יד ןיא יװ ,ןגלָאפרעד עטסערג ענייז ןופ ןטייצ יד
 םעד ףיוא גיוא ןַא ןטלַאהעג דימת לקניה ןטײװיטנעָאנ ןייז ןופ רע טָאה
 ,םיא רַאפ זיא סָאװ ,עסערּפיגָאט רעשידיי רעצנַאג רעד ףיוא ןוא ?גָאט,
 ,ןדע-ןג רענעריױלרַאפ ַא ןעוועג ,1942 ןיא .,רעקקירוצ ןייז זיב

 יד ןיא המוהמ-ןסנָאנַא-דרָאפ יד טקריוועג טָאה ,ןצרוק ןיא ,ױזַא
 .רעסַאפרַאפ-טּפיױה ריא ןופ ?רוג ןפיוא קרָאי-וינ ןופ ןטגנוטייצ עשידיי
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 עטערפ-גָאט רעשידיי רעד ןופ ןרָאי עטעפ יד 8

 ןעגנוטיײציגָאט עשידיי יד ןופ דָאירעּפ-גלָאפרעד ןופ בייהנָא רעד
 -יטש:-עיצולָאװער ןופ גנואוושפיוא ןטימ ןלַאפעגפיונוצ זיא עקירעמַא ןיא
 -ַאװכיעיצַארגימיא עשידיי עקידנגייטש-רדסכ יד .דנַאלסור ןיא ןעגנומ
 -1905 ןופ ןעמָארגָאּפ יד ןוא עיצקַאער רעשיװָאנַאמָאר רעד ךָאנ ,סעיל
 -רַאפ ןיוש ןבָאה סָאװ ,רערעדנַאװנײא וצרעהַא טכַארבעג טָאה ,6
 -כיר ןוא ןעײטרַאּפ ײלרעלַא ןופ עדנאגאּפָארּפ רעד ןופ םעט םעד טכוז
 -עג עקירעמַא ןיא םעד ךָאנ ןבָאה ייז .םייה רעטלַא רעד ןיא ןעגנוט
 יא רערעטלע רעד ןופ ?סגייווש עשטנָאב, יד ןעלסיירטעצפיוא טקריוו
 -עגפיוא ,טייצ רעד טימ ,ָאד זיא סולפנייא רעייז רעטנוא .עיצַארגימ
 -רעדָאמילַאנָאיצַאנ זיא סע :;גנוגעװַאבירעטעברַא יד זיולב טינ ןגיטש
 תובישה יד ןגיטשעג זיא סע ןוא ,יירעוט-ללכ עשידיי יד ןרָאװעג טריזינ
 ,טרָאװ ןשידיי ןופ

 -ַאב ,טייצ:המחלמ רעד ןיא גנורעדנַאװניײא ןופ סייררעביא רעד
 ןסיוורעד וצ גנַארד ַא ןופ ןוא עפש רעשימָאנָאקע רעסיורג ַא ןופ טיילג
 רעטלַא רעד ןיא שיילפיווא-טולב ןגייא טימ טריסַאּפ טָאה סע סָאװ ךיז
 ,טקריוועג ױזַא טָאה עּפָארײא ןופ טײקנסירעגּפָא רָאי ריפ יד ןיא םייה
 ןייא ןיא ןטלַאה ָאד לָאז ןעגנוטייצ עשידיי ןופ רענעייל לָאצ יד זַא
 ןרָאװעג ןגיוצרעד ןיוש זיא רוד רעקידנסקַאורעטנוא רעד םגה ,ןגייטש
 רעמ טַאהעג טינ סערעטניא לקערב ןייק טָאה ןוא ךַארּפשידנַאל רעד ןיא
 ןופ ןביוהנָא עכַאװש .םיבורק ןוא ןרעטלע "ענירג, ןופ ןושל םעד ןיא
 ןיא ןבָאה גרַאװנײלק רַאפ תובישי ןוא סעלוש עשידיי ןּפיט עכעלטע
 ןיא טפַאשטנַאקַאב ַא סעּפע טימ רעדניק עטלייצעג ןגיוצרעד לַאפ ןטסעב
 סָאװ ,סעמַאנסיוא יד זיולב ןעוועג ןענייז רעדניק עשידיי ענױזַא .שידיי
 שידיי ןופ ןיוש זיא סָאװ ,רוד םעד ייב ללכ םעד טקיטעטשַאב ןבָאה
 ,ןרָאװעג טרעטייוורעד קרַאטש

 -למ רעד ברע ,זיירק-רענעייל ןטרעטיירבעגסיױא ןופ עפש רעד ןיא
 -ידיל עקידנריטסיזקע ךיז ןבָאה ,גירק-טלעוו ןטשרע ןופ ךשמ ןיא ןוא המח
 -ריוו רעייז טײרּפשעגסױא ןבָאה ייז ןוא טקיטסעפַאב ןעגנוטייציגָאט עש
 רעד --- ןעמוקעגוצ זיא קרָאי-וינ ןיא סָאװ ,םעד ץוח ַא .זיירק-סגנוק
 --- ָאטנָארָאט ןיא : "טלעוו עשידיי יד, --- עיפלעדַאליפ ןיא ; "גָאט;
 גנולײטּפָא עלעיצעּפס יד --- עגַאקיש ןיא :"?לַאנרושז רעשידיי רעד;
 ברעמ-לטימ ןרַאפ סעגָאלפױא ערעדנוזַאב לָאצ ַא טימ ?סטרעוװרָאפ, ןופ
 -סיצנַארפרַאס ןיא רעירפ ,קיפיסַאּפ םייב טייוו זיא ;ברעמ ןטייוו ןוא
 יד, ןעמוקעגפיוא ,סעלעשזדנַא-סָאל ןיא קידנעטש ףיוא םעד ךָאנ ןוא ָאק
 ."עמיטש עשידיי רעינרָאפילַאק

 -עג ןבָאה ןרָאי רע20 ןופ בייהנָא םעד זיב ןגלָאפרעד עטסערג יד
 ןופ עיצַאלוקריצ ַא ןופ גנוכיירגרעד ַא טימ ,"סטרעוורָאפ, רעד :טכַאמ
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 -סיוא זיא "גָאט, רעד .סעגַאלפיוא עלַא רַאפ גָאט ַא 206,000 יװ רעמ
 -נָאק ַא ןופ ןובשח ןפיוא רעבָא ,וויטַאטילַאװק ןוא לעירעטַאמ ןסקאוועג
 -נולשעגנייא טַאלב ןרעגנוי ןופ ףוסל זיא סָאװ ,"טיײהרַאװ, יד ,טנערוק
 יד ןיא ןסקַאװעצ טיירב ךיז טָאה "לַאנרושז-ןגרָאמ, רעד ,ןרָאװעג ןעג
 ןיקדירפ רָאנ .ןיקדירפ לעַארזיא ,שרוי סנײטשריּפַאס בקעי ןופ טנעה
 -עגַאט, ןופ הדירי רעד ןעקנַאדרַאפ וצ טַאהעג ךיוא החלצה ןייז טָאה
 יד ןופ גנַאגרעביא םעד ןיא ,עיסקָאדָאטרָא ןופ גנוטסעפ סלַא *טַאלב
 -ניא טעמכ טָאה "לַאנרושז-ןגרָאמ,, ןייז סָאװ ,ןסנָאנַא עכעלגעט עניילק
 -עגירק-החּפשמ יד וליפַא .גנוטייצ רערעטלע רעד ןופ ןגױצעגּפָא ןצנַאג
 ןופ רעמיטנגיײא-טּפױה ןוא "טַאלבעגַאט , ןופ רעמיטנגייא יד ייב ייר
 ךרוד .טליּפשעגנײרַא טנעה יד ןיא ןעניקדירפ טָאה ,*לַאנרושזדגרָאמ,
 יד ןגירקוצנײרַא ןזיוװַאב ןיקדירפ טָאה ,יירעסייר-החּפשמ רעדיטָא
 רע טָאה םורַא ױזַא .ןהָאזהרש םהרבא ןופ סעיצקַא *לַאנרושזדגרָאמ,
 ,רעטעפ ןייז סָאװ ,גנוטייצ רעד רעביא לָארטנָאק םעד ןענואוועג קירוצ
 ַא ךרוד ,טליּפשרַאפ טַאהעג טָאה ,"לַאנרושז-ןגרָאמ,, ןופ רעדנירג רעד
 -עגנָא טָאה סָאװ "טלעוו עשידייג רעיפלעדַאליפ יד .תועט-סטפעשעג
 -ייצ-ץניװָארּפ עקיצנייא יד ,1914 ןופ רעמוז ןיא ןעניישרעד וצ ןביוה
 עריא טזײּפשעג טינ טָאה סָאװ ,"רעירוק, רעגַאקיש םעד ץוח ַא ,גנוט
 טָאה ,ןעגנוטייצ ערעדנַא ןופ ןעלקיטרַא עטקורדעגרעביא טימ רענעייל
 ןיא ךיז ייב טַאהעג ץלַא ךָאנ טָאה יז םגה ,טנדרָאעגנייא טוג ךיוא ךיז
 -רָאפ, רעד טגָאמרַאפ ןטרָאד טָאה סע יװ ,רענעייל רעקינייװ טָאטש
 ."סטרעוו

 -נוטייצ עשידיי עכיירגלָאפרעד יד רַאפ קילדנעצרָאי רעטסטעפ רעד
 רענעלַאפעגכרוד רעד ,1920 זיב 1920 ןופ דָאירעּפ רעד ןעוועג זיא ןעג
 םוקוצ רעד ,"טייצ יד, טַאלביגָאט רעייז טימ ןויצ-ילעוּפ יד ןופ וואורּפ
 -עג טינ עטסדנימ סָאד ףיוא ןבָאה "טייהיירפ, רעשיטסינומָאק רעד ןופ
 עטלצרָאװעגניײא ערעטלע יד ןופ גנוכיירגרעד עלעירעטַאמ יד טרענימ
 ןופ ףוס םייב .ץניװָארּפ רעד ףיוא ןוא קרָאירינ ןיא ןעגנוטייצ עשידיי
 -ּפָא רעד ןליפ ןבױהעגנָא וליפַא ןיוש ךיז טָאה קילדנעצרָאי ןקיזָאד םעד
 רַאּפ עטצעל יד ןופ טסולרַאפ רעניילק רעד-טָא רעבָא ,רענעייל ןופ סולפ
 ,טרירעגנָא טינ טעמכ ןעגנוטייצ יד שימָאנָאקע טָאה רָאי

 עטעוועדנופעגנייא יד ןבָאה 193ז ןוא 1920 ןשיווצ ןרָאי יד ןיא

 "סיורג רעד ןופ ןסנָאנַא עטלָאצעג-טוג רעמ ןגָארקעג ןעגנוטייצ עשידיי

 .רעירפ זיא סע ןעוו יו ,רעמענרעטנוא-סלדנַאה עסיורג ןופ ,עיצקודָארּפ

 -ּפָא ןַא וצ טכיירגרעד טָאה יז תעב ,עירטסודניא:ליבָאמָאטיױא יד ךיוא

 טריזינָארטַאּפ ליפיוזַא ףיוא טָאה ,רָאי ַא סענישַאמ ןָאילימ ַא ןופ ץַאז

 "עיצעּפס ןבעגוצסורַא טניולעג ייז ךיז טָאה סע זַא ,ןעגנוטייצ עשידיי יד

 ךָאנ טָאה "*לַאנרושזךגרָאמ,; רעד .רָאי עלַא ןרעמונ-ליבָאמָאטױא על

 -"רַאפ} עקידהרוש ריפ-יירד יד ןופ ,ןגערידלָאג םענעגייא ןייז טַאהעג

 םישדח עסיוועג ןיא ,ןסנָאנַא עכעלנע ןוא "סעסנעשטי-סענזיב,, ,*טגנַאל

 גנוטייצ רעד ןופ הסנכה יד טָאה ,ןענַאזעס-סלדנַאה ןוא יטעברַא יד ןופ
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 ַא רעלָאד טנזיוט יירד זיב טכיירגרעד טּפָא ןייֵלַא לַאװק םעדיטָא ןופ
 : ,רעמונ

 ערעייז ייב עפש רעד ןופ ךיוא ןבָאה רענעייל-סגנוטייצ עשידיי יד
 רעמ ןיוש ןעמ טָאה סעיצקַאדער עשידיי יד ןיא .ןענואוועג ליפ רעטעלב
 -סערָאק ףיוא ןוא גנונידַאב-סעיינ רַאפ האצוה ַא רעביא טרעטיצעג טינ
 רענעייל יד ןייז וצ הנהמ טעװעלַאשזעג טינ ךיוא טָאה'מ .,ןטנעדנָאּפ
 . *ייז סעיצַאלוגער-טסָאּפ יד סָאװ םעד בילוצ ןיוש ףָאטשנעיײל רעמ טימ
 40 ףיױא ףָאטשנעײל טנעצָארּפ קיצכעז ןבעג וצ גנוטייצ ַא בייחמ ןענ
 -טסָאּפ עלעיצעּפס יד ןטלַאהנָא ליוו טַאלב סָאד ביוא ,ןסנָאנַא טנעצָארּפ
 ,ןגירק ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ עמיטיגעל סָאװ ,סעיגעליוװירּפ

 ןעגנוטייצ-טּפיוה יירד יד ןבָאה רענעייל יד ןקידירפַאב ןופ טרּפ ןיא
 : טריפעג ױזַא ךיז

 טּפָא ,טייז רעצנַאג ַא טימ גָאט עלַא ןבעגעג טָאה ?סטרעוװרָאפ, רעד
 -נוטייצ עשידיי ערעדנַא יד יו ,ףָאטשנעיײל רעמ ןטייז ייווצ טימ וליפַא
 -יא יד טריסנעּפמָאק "סטרעוװרָאפ, ןופ עיצקַאדער יד טָאה ייברעד .ןעג
 טימ ,ףָאטש ןרעטכייל ןופ סָאמרעביא ריא רַאפ רענעייל עשירעביילקרעב
 ,שַא םםולש ,ןטסירטעלעב עשידיי עטסטמירַאב יד ןופ קרעװ יד ןקורד
 . םהרבא ,רואינש ,ז ,שטיווָאקרעב .ד .ה ,רעגניז .י .י ,דלעפנעזָאר הנוי
 -ץנערוקנָאק ַא ןופ ןגָארקעגסױרַא םיא טָאה'מ יװ טּפָא ױזַא) ןעזייר
 רעלעטשטפירש עקיגנַארטשרע ערעדנַא ןוא שטיװָארעשָא .מ ,(טָאלב
 -סילשסיוא יד רַאפ "סטרעוװרָאּפ,, ןופ ןרָאװעג טרירָאנָאה דובכב ןענייז
 ,רעכיב ןיא ןעניישרעד ייז רעדייא קרעוו ערעייז ןקורד וצ ןטכער עכעל
 ןפָארטַאב "סטרעוװרָאפ ,, ןופ טעשזדוב-עיצקַאדער רעד טָאה טייצ ןייא וצ
 ןעוועג רעבָא ןענייז תוסנכה יד .ךעלרעי רעלָאד ןָאילימ לטרעפ ַא םורַא
 "סטרעװרָאפ, רעד טָאה ןרָאי עטעפ יד ןופ ףוס םייב זַא ,סיורג ױזַא
 -יזָאד רעד .,רעלָאד ןָאילימ יירד וצ בורק ןופ דנָאפ-וװרעזער ַא טַאהעג
 עקיצרַאה:טיירב יד ךָאנ ןיוש ןרָאװעג טרָאּפשעגּפָא זיא וורעזער רעק
 -לֵא ןוא רעשידיי רעד תבוטל רעבעגסױרַא-?סטרעוװרָאפ, יד ןופ תובדנ
 ,גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס-ןיימעג

 ןסעגרַאפ טינ לָאמניײק טָאה ,גנוטייצ עטַאװירּפ ַא יוװ ,?גָאט, רעד
 20 תוחפל ףיוא ןלעב ַא ךיוא זיא רעבעגסױרַא-?טַאנעצעמ,, ַא וליּפַא זַא
 עיצַאזילַאטיּפַאק רעטצַאשעגּפָאױבירטרעביא רעד ףיוא חוור טנעצָארּפ
 ןופ ליפ ןבעגקעװַא טנעקעג טינ "גָאט , רעד טָאה רַאפרעד .טַאלב ןופ
 ןיא ןרָאּפשוצּפָא עקירעביא סָאד ןוא רענעייל יד וצ עפש רעסיורג רעד
 ,ךיז טײטשרַאפ זיא וורעזער ןינע רעד ."גָאט ןקידנגערפ ַא רַאפ וורעזעד
 יד רעבָא .רעגעלרַאפ םעד ןופ ןטפעשעג ערעדנַא יד רַאפ הרּפכ ַא ןעוועג
 ,ןרָאװעג טעדווירקעג טינ ןענייז רענעייל

 רעד ,גרעבנייוו סירָאמ זַא ,ןרָאװעג טנָאמרעד רעירפ ןיוש זיא סע
 -עטַאמ גנוטייצ יד טָאה סָאװ ,"גָאט , ןופ רעטלַאװרַאפ-טּפיוה רעטשרע
 ןרַאפ ןעניוועג וצ סעיציבמַא עסיורג טַאהעג טָאה ,טקיטסעּפַאב לעיר
 טָאה רע םגה ןוא .ךעלגעמ רָאנ זיא סע יװ ,רענעייל ליפיוזַא טַאלב
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 ןרעלוּפָאּפ ןוא ןגנירג רעמ סָאװ עיצקַאדער רעד ןופ טרעדָאפעג רדסכ
 סָאװ ,"גָאט, םורַא עטשרע יד ןופ ןעוועג רע זיא ,רענעייל יד רַאפ ףָאטש
 : קוסּפ-עמַאלקער םעד ןקיטכערַאב ןלָאז סָאװ רעביירש ןגיוצעגוצ טָאה
 ץוח ַא ."ץנעגילעטניא רעשידיי רעד ןופ גנוטייצ יד זיא ?גָאט רעד;
 ָאד ףרַאד ,טיבעג ןקיזָאד םעד ףיוא ןטסנידרַאפ עטנָאמרעד-רעירפ ענייז
 -ייצ רעד ןופ זיא רע יו םעד רַאפ םישדח רָאּפ ַא זַא ןרעוו טנכייצרַאפ
 ןופ רעטסיימ רעד זַא ,טנדרָאעגניײא רע טָאה ,ןרָאװעג טקיטײזַאב גנוט
 טימ ןרָאפרעבירַא לָאז ,דלעפנעזָאר לאומש ,קיטסיצילבוּפ רעשידיי רעד
 "יא רעקידנעטש ַא ןרעוו לָאז ןוא קרָאיוינ ןייק עשרַאװ ןופ החּפשמ ןייז
 -עגרעבירַא רע טָאה ךיוא ."גָאט; ןופ רעטעברַאטימ רעטסקיניײװעג
 רעד ןיא ,זירַאּפ ןופ ,ןַאמסָארג רימידַאלװ רעביירש םענייפ םעד טכארב
 סגרעבנייוו ךָאנ רעבָא ךיז טָאה ןַאמסָארג רימידַאלװ = .עיצקַאדער-"גָאט;,
 טרעקעגקירוצ ךיז טָאה רע .קרָאי-וינ ןיא טריזיטַאמילקַא טינ ןײגקעװַא
 .זירַאּפ ןייק

 -גייא טינ ךיז טָאה "גָאט, םעד זַא ,ןעמוקעגסיוא ױזַא זיא ללכב
 ,גנוטייצ רעד ןופ גנולײטּפָא עשיטסירטעלעב יד ןעלקיװטנַא וצ ןבעגעג
 ,ןענַאמָאר עכעלטע ענייז ןוא ושָאטַאּפָא .י ןופ ןעגנולייצרעד יד ץוח ַא
 גנַאל "גָאט , ןיא ךיז טָאה רעכלעוו ,ןעזייר םהרבא ןופ ןעגנולייצרעד יד
 -עװָאנ-טּפױה רעד רָאי קיצנַאװצ ןעוועג ןירבָאק ןָאעל זיא ,ןטלַאהעג טינ
 -מירַאב ליפ טַאהעג "גָאט, רעד טָאה רַאפרעד .גנוטייצ רעד ןופ טסיל
 רענעייל רעשידיי רערעסעב רעד טרָאװ סנעמעוו וצ ,ןטסיצילבוּפ עט
 .ץרא-ךרד סיורג טימ טרעהעגוצ ךיז דימת טָאה

 ןָא זיא "גָאט, םעד דצמ רענעייל ןשידיי ןרַאפ וטפיוא רעטסערג רעד
 רעד .גנוצעזרעביא-ך"נת עצנַאג סעשאוהי ןקורדּפָא סָאד ןעוועג קפס
 טקורדעג "גָאט ,, ןיא ךיוא זיא וויכרַא םכילע-םולש ןופ לייט רעטסערג
 קילדנעצרָאי ןטעפ ןיא "גָאט, ןופ טעשזדוב-עיצקַאדער רעד .ןרָאװעג
 .רָאי ַא רעלָאד 200,000 םורַא זיב ןגיטשעג זיא

 רענעייל ענייז ייב ןרָאי-עּפש יד ןיא טָאה *לַאנרושז-ןגרָאמ,, רעד
 ,טלעוו רעד רָאג ןופ סעיינ עשידיי ללש ַא טימ טשרקיע רעד ןעמונעגסיוא
 ףיוא ּפָארט םעד טלעטשעג טָאה "סטרעװרָאפ, רעד סָאװ טייצ רעד ןיא
 ןיא ןטנעדנַאּפסערָאק רעקילדנעצ ענייז ןופ סעיצנעדנָאּפסערָאק-טסָאּפ
 .תושעמ עװַאקישט קידנעיצרָאפ ,לארשייץרא ןוא עּפָאריײא

 טכַארבעג ןבָאה סָאװ ,"לַאנרושזדןגרָאמ ,, ןופ ןרעמונ עבלעז יד ןוא
 יד ףיוא ןענייז ,טלעוו רעצנַאג רעד ןופ שיפַארגעלעט סעיינ עשידיי ליפ
 -ָאיב ,רעכיב-גָאט ,ןעגנורעניארעד ןרָאװעג ןבעגעג ןטייז עטסקינייוװעניא
 ייווצ ןופ ןטייקכעלנעזרעּפ-טלעו עשידיי עטסטמירַאב יד ןופ סעיפַארג
 ,תורוד

 ןטייצ עטסעב יד ןיא ?לַאנרושז-ןגרָאמ, ןופ תואצוה-עיצקַאדער יד
 .ךָאװ ַא רעלָאד טנזיוט ריפ ןוא יירד ןשיווצ ןפָארטַאב ןבָאה

 ןיא רענעייל:סגנוטייצ עשידיי עלַא :זיא הרוש עטשרעטנוא יד
 -עג טרימרָאפניא זיולב טינ ןענייז קילדנעצרָאי ןטעפ םעד ןיא עקירעמַא
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 רעד רָאג ןיא ןוא עקירעמַא ןיא ןעגנוריסַאּפ עקידנפיול יד ,ןגעוו ןערָאװ

 ןעמ רָאנ ,ןבעל ןשידיי ןיא ןעגנוניישרעד עלַא ףיוא ּפָארט ןטימ ,טלעוו

 רערעיינ רעד ןופ ףָאטשנעיײל עפש ַא טימ ןעװעג הנהמ ךיוא ייז טָאה

 ירעביא יד .רבע ןשידיי ןופ קרעוװ ליפ טימ ןוא רוטַארעטיל רעשידיי

 "עג רעכיז ןבָאה טָאלב שידיי ןייא יו רעמ ןופ רענעייל עשירעביילק

 יסַאּפ עלַא ןופ סרוק םעד ןגלָאפוצכָאנ זיולב טינ טייקכעלגעמ יד ןגָארק

 וצ האנה וצ עקַאט רָאנ ,ןריסערעטניא טנעקעג ייז ןבָאה סָאװ ,ןעגנור

 ,טרָאװ ןשידיי םענעבירשעג ןופ ןבָאה

 ,רעמ טימ רעוו ,ןבָאה ןרָאי עטעפ יד ןיא רענעייל יד יו ױזַא רָאנ

 טינ ,רעטעלב ערעייז ןיא טקוקעגנײרַא טייקנדירפוצ רעקינייװו טימ רעוו

 ױזַא ,עסערּפ רעשידיי רעד ןופ ןגרָאמ םעד ןגעוו קידנעוט טכַארט ַא

 עקירעמַא ןיא ןעגנוטייצ עשידיי יד רעביא העדדילעב עלַא טעמכ ןבָאה

 .עיצוטיטסניא רעייז ןופ טפנוקוצ רעד ןגעוו ליפ ךיז טגרָאזעג טינ ךיוא

 טָאה ,ןַאהַאק .בַא ,"סטרעוורָאפ , ןופ רָאטקַאדער-זַארעטעװ רעד

 "עטניא יד רַאפ שוח ןוויטקניטסניא ןַא ןזיוװעגסױרַא 1926 ןיא שטָאכ

 יו טריּפשרעד טָאה רע ןעוו .טייצ רעיינ רעד ןיא טַאלב ןייז ןופ ןסער

 "םיוא ןיא ןסַאמ עשידיי רענַאקירעמַא יד ןופ סערעטניא רעד זיא סע ףיט

 גנירג ךיז טזָאלעג ןוא דנַאל סָאד טכוזַאב רע טָאה ,לארשייץרא ןופ יוב

 -ןדיי ןצנַאג ןרַאפ בושי רעקיטרָאד רעד זיא סע קיטכיוו יוװ ,ןגייצרעביא

 ןשיטסינויצ טעמכ ַא ןיא *סטרעוורָאפ , םעד טלדנַאװרַאפ טָאה רע .םוט

 "וועכערּפש-שידיי; ןופ ןרוּפש שטצעל יד קידנרעכױרסױרַא ,* זָאיציפָא ,

 "עג "סטרעוװרָאֿפ, םעד רע טָאה טימרעד .גנוטייצ ןייז ןופ ?טייקיד

 יװ םעד רַאפ גנַאל ,להק ןשידיײײלַא םעד ןופ רעטנעצ ןיא טלשטש

 יגעוו ןקיזָאד םעד ףיוא ךיוא ןגָאיכָאנ ןעמונעג םיא ןבָאה ןטסינומָאק יד

 "גוטייצ עשידיי עכעלרעגריב ,ענעפורעג-ױזַא ,יד ןופ סרעריפנָא יד

 יװ רעמ ייז ןבָאה ,םזינויצ ןיא םיבשות עטלַא ןיוש רעבָא ןענייז ןעג

 ןעור וצ ץוח ַא ,ןָאטוצפיוא סָאװ טינ שיגָאלָאעדיא ןיוש רָאי קיסיירד

 ןטעפ ןכָאנ ,רָאי 15 ערעטעּפש יד .,ןרעברָאל עטרעטלערַאפ ערעייז ףיוא

 ,ןעגנוטייצ עשידיי רענַאקירעמַא עלַא טּפַאשרַאפ ןיוש ןבָאה ,קילדנעצרָאי

 ןבָאה סָאװ ,ןגרָאז ערעווש ענױזַא ,טנכערעגניײרַא ?סטרעוורָאפ, םעד

 רעייז ןופ ןסױטשעגסױרַא עסערּפ רעשידיי רעד ןיא עטקילײטַאב עלַא

 ,טכיוועגכיילג ןטרעוװילגרַאפ

 ןעגנַאנַאב זיא "טַאלבעגַאט סָאד יו .9
 דרָאמטסבלעז

 "עמַא רעד ןיא "ליופ זיא סעּפע/,, זַא ,גָאזנָא רעפרַאש רעטשרע רעד

 ,1928 ,לירּפַא ןט30 םעד ןעמוקעג זיא ,עסערּפ-גָאט רעשידיי רענַאקיר

 ,דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב גנולצולּפ זיא *טָאלבעגַאט עשידיי, סָאד ןעוו

 "טלע ןקיזָאד םעד ןופ לעטשּפָא ןרַאפ רָאי יירד יו רעקינייװ סעּפע
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 גנוטייצ עקיזָאד יד טָאה ,1925 ןופ רעמוז ןיא ,ןדיי ייב טַאלביגָאט ןעטס
 .עלעירעטַאמ יד .,גָאטסטרובעג ןטסקיצרעפ ריא דַארַאּפ טימ טרעייפעג
 .עטנכייצעגסיוא ןַא ןעוועג זיא עסערּפ רעשידיי רעצנַאג רעד ןופ עגַאל
 -נָאק עטסנרע ןַא ןרעוו טלָאזעג 1925 ןיא טָאה סָאװ ?טכיל עשידיי סָאד;
 סלֶָא וליפַא ןדנואוושרַאפ זיא ,*טַאלבעגַאט, ןרַאפ גנוטייצ-ץנערוק
 -עגמוא ױזַא ?טַאלבעגַאט; סָאד זיא טרָאפ ןוא ,1927 ןיא טַאלבנכָאװ
 י .ןעמוקעגמוא טכיר

 ,טסיירטעג לענש ךיז ןבָאה גנוטייצ רעקיזָאד רעד ןופ רענעייל יד
 ןבָאה ,שדוק-ילכ עלענָאיסעּפָארּפ רעדָא ,ןשטנעמ ערעטלע סנטסרעמ
 עטשרע יד ןיא טָאה סָאװ ,*לַאנרושז-גרָאמ, ןטימ טקידירפַאב ךיז יז
 -שרע רעד ףיוא טקורדעג ,?טַאלבעגַאט, סָאד ןעגנילשנייא ךָאנ םישדח
 -נעירָא לארשיילכ יד .ןעמענ עדייב --- תויתוא עסיורג טימ טייז רעט
 ןופ טדיישרעטנוא סָאװ ּפַאנק ךיז טָאה "לַאנרושז"גרָאמ , ןופ עיצַאט
 ןענייז טַאלב ןטלַא ןופ ןטסיצילבוּפ עטסמורפ יד .,ךרד-*טַאלבעגַאט;
 "יו .גנוטייצ "רעטקיניײארַאפ, רעד ןיא סרעדנעטש ערעייז ייב ןבילבעג
 עדייב ןיא ןקוקנײרַא ןוומ רעירפ ןגעלפ סָאװ ,שדוק-ילכ יד רַאפ ,רעד
 ןעוועג רָאג ?טַאלבעגַאט , ןופ ןדניוװשרַאפ סָאד זיא ,רעטעלב ערעדנוזַאב
 -ּפוד רעקיטיונמוא ןַא ןופ ןרָאװעג רוטּפ ןענייז ייז : גנורעטכיילרעד ַא
 .עיצַאקיל

 ---*טַאלבעגַאט , ןופ ןדניװשרַאפ עגנולצולּפ סָאד זיא ןגעווטסעדנופ
 -ַאבמוא ןצנַאגניא ןעוועג --- עיצוטיטסניא-גנוטייצ עשידיי עטסטלע יד
 ןופ עיצַאלוקריצ ַא טַאהעג טַאלב סָאד טָאה גָאט ןטצעל ןזיב .טקיטכער
 ךָאנ גנוטייצ יד-טָא טָאה ,לענָאיצרָאּפָארּפ .ךעלגעט 25,000 וצ בורק
 ןעוו .רעטעלב ערעגנוי יד ןופ זיא סע עכלעוו יװ ןסנָאנַא רעמ טַאהעג ץלַא
 ,גנוטלַאװרַאפ-סטפעשעג רעד ןיא גנוליופעצ עטסקינייװעניא ןַא טינ
 ןיא ךָאנ .ןעמוקעגמוא טינ טיוה רעלעה ןופ *טַאלבעגַאט, סָאד טלָאװ
 ַא ףיוא ןטקַארטנָאק-ןסנָאנַא עטרילבַאטע טַאהעג גנוטייצ יד טָאה 8
 .ךעלרעי רעלָאד ןָאילימ ןבלַאה

 זומ גַאלרַאפ-"טַאלבעגַאט,, ןופ עגַאל רעד ןופ םיטרּפ עכעלטע ףיוא
 גנולקיװטנַא עשירעגעלרַאפ עכעלנע ןַא לסיבַא תמחמ ,ןזייװנָא ָאד ןעמ
 ךיוא טכַארבעגמוא טינ רועיש טָאה ,רעטעּפש רָאי 12 טימ ,*גָאט; ןיא
 ןופ טיוט רעגנולצולּפ רעד טָאה ,ןעמונעג ךעלכעלפרעביוא .?גָאט ,, םעד
 טנכײצַאב ןיוש ,ײלַאּפ ןַאהָאי ,רָאטקַאדער-רעיובפיוא ?סטַאלבעגַאט;,
 קעװַא זיא ײלַאּפ ןעו .גנוטייצ רעקיזָאד רעד ןופ הדירי-ברע םעד
 -ָאקילעז ליצעג עגעלָאק ןייז יו --- ?ידשי-לא ןופ יײװבָאס ןיא ןריצַאּפש;

 "רָא ןופ רעטסיימ ןופ הריטּפ רעד ןגעוו ןדלָאמעג קידהצילמ טָאה שטיוו
 "נָא ןיוש זייוונפוטש גנוטייצ רעייז טָאה ,םזילַאנרושז-דנוש ןשיסקָאדָאט
 ןופ חוכ רעד .טייקכעלטנפע רעשידיי רעד ןיא גרַאב-ּפָארַא ןייג ןביוהעג
 רעג20 יד זיב רענעייל עשידיי עיינ ליפוזַא ןופ םוקוצ רעד ,עיצרעניא
 -קינייוו ןטלַאהפיוא טנעקעג ךָאנ ?טַאלבעגַאט; סָאד רעבָא ןבָאה ,ןרָאי
 עשידיי עלַא וצ טכיירגרעד טָאה סיזירק רעשימָאנָאקע רעד זיב סנעטס
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 טָאה גנוטייצ רעד ןופ טײקשיטַאבעלַאב עטכעלש יד רָאנ ,ןעגנוטייצ

 רעשידיי רעד רַאפ ןרָאי עטסעב יד ןיא ףוס ןטכירעגמוא ריא טכארבעג

 ,עסערּפ"גָאט
 ןזיװעגסױרַא ךָאנ ןבָאה *טַאלבעגַאט, ןופ רעמיטנגייא יד ןמז"לכ

 / "ער ַא ןעניפעג טװאורּפעג ייז ןבָאה ,גנוטייצ רעייז ןיא סערעטניא ןַא

 "עג ריבורּפ ַא ןבָאה ייז .ץנעטעּפמָאק ןוא עוויטַאיציניא טימ רָאטקַאד

 -פיוא ןַא ,ןָאסײמ .רמ ַא םענייא ,רעוט-ללכ ןלענָאיסעּפָארּפ ַא טימ ןָאט

 זַא ,ןעזעגמורַא ךיז ןבָאה ייז ןעוו .קרָאיײוינ ןופ להק ןשידיי ןיא רעוט

 יז ןבָאה ,טסילאנרושז ַא ןייז ןעמ זומ גנוטייצ ַא ןריטקַאדער םוצ ידכב

 יז ןעוו טייצ ַא ןעוועג .עגַאקיש ןופ ןוװָאקטָאלָאז ןָאעל טכַארבעגּפָארַא

 ,ןשטיוורוה קיזייא קחצי רָאטעּפָארּפ טימ טלדנַאהרעטנוא וליּפַא ןבָאה

 ןצנַאגניא טלָאװעג רעבָא טָאה רע .רָאטקַאדער-ףעש ןרעוו לָאז רע זַא

 םזיטַאװרעסנָאקיַארטלוא ןופ ,גנוטייצ רעטלַא רעד ןופ גנוטכיר יד ןטייב

 -עלטלעוו ןיא סרוק ןלַארעביל קידנעטשלופ ַא ףיוא --- עיסקָאדָאטרָא ןוא

 ידַארט עטלַא עלַא ןופ רעקּפָא ַאזַא רַאפ .םינינע עשידיי ןיא יוװ עכ
 רעד ךיז זיא .טַאהעג ארומ עקײמַאק ןוא סנהָאזהרש יד ןבָאה סעיצ
 -בוב הילדג ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא וליּפַא רָאנ .ןעגנַאגעצ ךודיש

 ןעוו ,ּפָארַא-גרַאב ךיג ױזַא טריּפָאלַאג טינ *טַאלבעגַאט, סָאד טלָאװ קִיל

 "רַאפ יד טריזילַארַאּפ טינ טלָאװ רעמיטנגייא יד ןופ יירעסייר-החּפשמ יד

 ,גנוטייצ רעד ןופ גנוטלַאװ

 יז ןבָאה םיא תמחמ סָאװ ,החּפשמ-ןהָאזהרש רעד ןיא גירק רעד

 טינ טָאה ,"לַאנרושז-גרָאמ,, ןרעביא לָארטנָאק-םוטנגייא םעד ןריולרַאפ

 "רַאפ רעטלַא רעייז ןמז-ילכ ?טַאלבעגַאט ,, סָאד ןעגנערבוצמוא ןזיװַאב

 ,טבעלעג טָאה ,ןטייצ-הכרב-לזמ ןופ השורי ַא ,גרעבלָאװ .מ ,רעטלַאװ

 -יַאמַאק ןָאעל ,סרעגָאװש עטלַא יד ןשיװצ המחלמ יד זיא טוט ןייז ךָאנ

 ,עקיאמָאק זַא ,ךעלגערטרעדמוא ױזַא ןרָאװעג ,ןהָאזהרש לאקזחי ןוא עק

 םיקסע-רעקוצ טימ ןעמונרַאפ רעמ ןעוועג יוו-ייס זיא סע ּפָאק סנעמעוו

 "מורדעצ םעד טפיוקרַאפ טַאלב ןיא קלח ןייז טָאה ,גנוטייצ רעד טימ יוו

 ןוא ןמוזמ רעלָאד 20,000 קידנעמעננָא ,60,000 רַאפ רעגָאװש ןטעקש

 ןילַא ןבילבעג זיא ןהָאזהרש לעקצח רָאנ יװ ןוא .,ןעלסקעוו טשער ןרַאפ

 -ָאּפס עשיסקָאדָאטרָא ײלרעלַא טצעזעגנָא םיא ףיוא ךיז ןבָאה ,תיבה-לעב

 ,גנוטייצ יד םיא ןופ ןרַאנסױרַא טװאורּפעג ןבָאה סָאװ ,רעיירד-קיד

 טייצ רענעי םורַא ןוז סרעמיטנגײא-?טַאלבעגַאט ,, םעד טָאה דָארג

 םירחוס ערטיכ עכעלטע ןבָאה ,לדיימ ךעלטסירק ַא טימ טַאהעג הנותח

 טינ ייז טיג רע בוא זַא ,ןהָאזהרש לקצַאח ןטלַא םעד ןעשַארטס ןעמונעג

 -ַאמ טנַאקַאב טיירב ןוא טייוו יז ןלעװ ,שוביש ַא רַאפ גנוטייצ יד קעװַא

 ןהָאזהרש, עמריפ רעשירעבעגסױרַא רעלעיציּפָא רעד ןופ ןוז רעד זַא ,ןעכ

 "ניא יוו-ייס ןדיי עמורפ עלַא ןלעװ ."דמש ןיא קעװַא, זיא "ןוז ןוא

 .ןרילרַאפ ץלַא טעװ רע ןוא ,?טַאלבעגַאט, ןופ ךיז ןרעקּפָא ןצנַאנ

 רַאפ דוס ןייק ןייז טינ ןענעק גנוטייצ ַא םורַא סעקטָאילּפ ענױזַא

 רעד ןיא עטלעטשעגנָא יד רַאפ ןוא טנערוקנָאק ןטריסערעטניארַאּפ ַא
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 לקצַאח םווַא לדירַאי ַאזַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה .עיצקַאדער רענעגייא
 ןוא ?לַאנױװשזןגרָאמ; ןופ רעבעגסױרַא רעד ,ןיקדירפ :ןענהָאזהרש
 -ַאט; סָאד ןפיוקוצּפָא ןלעב רעטשרע רעד ןעוועג זיא ,?רענַאקירעמַא;
 -יײצ-גָאט ענעגייא ןייז ןקיטפערק וצ ידכ ,"ןטעזַאג, יד טימ *טַאלבעג
 -עייל יד ןגירקניירַא טלָאװעג ךיז טָאה םיא .טַאלבנכָאװ ןייז טימ גנוט
 סנָאנַא"טַאלבעגַאט, עטלַא יד ןופ תוסנכה יד ,רקיע רעד ,ןוא רענ
 ןיא .רָאי רָאּפ ַא תוחּפה-לכל ןצונסיוא טנעקעג טָאה'מ סָאװ ,ןטקַארטנָאק
 ,ָארויב-סטפעשעג רעד ןיא ךיוא יװ ,*טַאלבעגַאט , ןופ עיצקַאדער רעד
 ךיז טָאה סע ןעמעוו ,טייל עזעיציבמַא גונעג ןענופעג ךיז ןבָאה ,רעדיוו
 ילעה ייז ןלעוו סָאװ ,ןדיי עכעלגעמרַאפ ןגירק ןלעוו ייז זַא ,טכודעגסיוא
 "נָאק; עמייהעג ןופ הרדס ַא קעװַא זיא .גנוטייצ יד ןעמענוצרעביא ןעפ
 "עצ רעמ ךָאנ רעמיטנגײא-?טַאלבעגַאט , םעד ןבָאה סָאװ ,"ןצנערעפ
 ,טלמוט

 -עגַאט, ןיא סָאַאכ רעד .ןענַאטשעג טינ טייצ יד זיא לייוורעד
 סָאד ,טַאלב ןופ ןטפעשעג יד טריזילַארָאמעד טָאה גנוטלַאװרַאפ-*טַאלב
 ,1927 רָאי סָאד טקידנערַאפ טָאה גנוטייצ יד זַא ,וצרעד טריפעג טָאה
 .רעלָאד 20,000 ןופ טיציפעד ַא טימ ,עטכישעג ריא ןיא לָאמ ןטשרע םוצ

 . רָאי 30 וצ בורק טָאה סָאװ ,טַאלב ַא ןופ רעגעלרַאפ ןבשוימ ַא ייב
 -יפעד ַאזַא טלָאװ ,ךעלרעי םיחוור רעטנזיוט רעטרעדנוה טכַארבעגנײרַא
 גונעג טכַארבעג טלָאװ ימ עטסדנימ ַא .קילגמוא רעּפַאנק ַא ןעוועג טיצ
 ןַא טלָאװ ,לַאפ ןטסגרע ןיא .ןקיטיײזַאב טיציפעד םעד לָאז סָאװ הסנכה
 "ערג ליפ ַא טרָאּפשעג גנירג תואצוה יד ןיא עימָאנָאקע עקידנטיײדַאבמוא
 ,ןהָאזהרש לקצַאח רעטמַארַארַאטרַאפ רעד רָאנ .ךעלרעי עמוס ערעס
 ערעדנַא ענעדיישרַאפ ןיא ןָאטעגנײרַא ןעוועג טלָאמעד ךָאנ זיא סָאװ
 רעד ןיא ןעוועג ןענייז םירחוס עשידיי עלַא טעמכ יוװ ,סעיצַאלוקעּפס
 "נַאג ןופ ןרעוו וצ רוטּפ רעכיג סָאװ טלייאעג ךיז טָאה ,"?עפש-שזדילוק ,
 ,גנוטייצ רעד טימ טָאּפָאלק ןעצ

 טָאה ,ןענהָאזהרש טימ טלַאה רע ואוו טסואוועג טוג טָאה ןיקדירפ
 יד רַאפ קידנטלַאה זַא ןענַאטשרַאפ טָאה רע .ןזָאלעגּפָא טינ םיא רע
 עמוס רעקיכעלייק ַא טימ טָאבנָא ןַא רעבעגסױרַא-?טַאלבעגַאט;, ןופ ןגיוא
 שיטקַאפ ןיוש טָאה ןיקדירפ ןעוו .ןכיירגרעד סנייז רע טעװ ,םינמוזמ
 ,5 .י רעד טשימעגניײרַא ךיז ןבָאה ,קסע םעד ןקידנערַאפ םייב ןטלַאהעג
 ןבָאה סָאװ ,םידיחי עכעלטע טימ רעביירש יד ןופ ןָאינוי יד ,ןייארַאפ ץרּפ
 ןיא ןהָאזהרש טָאה .,ןבעל םייב *טַאלבעגַאט, םעד ןטלַאהרעד טוואורּפעג
 ןוא ןעניקדירפ טימ ןתמ-אשמ םעד טקידנערַאפ הקיתשב ןוא שינעלייא
 ,ןרָאװעג ןגרָאװרעד זיא ?טַאלבעגַאט/,, סָאד

 יז רַאפ עיצַאסנעּפמָאק ןגָארקעגסױרַא טָאה ןייארַאפ ץרּפ 5 .י רעד
 -סױרַא-?לַאנרושזדגרָאמ, םעד ןופ רעבײרש-"טַאלבעגַאט; עטגָאזעגּפָא
 םייב טרעטשעג ןבָאה סָאװ ,רעביירש םידיחי ןופ סעגירטניא יד .רעבעג
 סָאד ןעמענרעביא לָאז סָאװ ,וויטַארעּפָאָאק ןשרעביירש ַא ןלעטשפיוא
 ןָאינוי רעצעזטפירש יד .קזוח ןופ םינּפ ַא ןעמוקַאב ןיוש ןבָאה ,טַאלב
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 ,קורד-?טַאלבעגַאט,, ןופ רעדילגטימ עריא ןטָאטשַאב ןעמונעג ךיז טָאה
 .ןעגנוטייצ עשידיי ענעבילבעגרעביא יד ןופ ןקורד יד ןיא סעלעטש ףיוא
 סָאװ ,םינמוזמ רעלָאד 125,000 יד טלייצעג טָאה ןהָאזהרש רעטלַא רעד
 םעד ןטרַאװרעביא ןביױהעגנָא טָאה רע ןוא טנַאה ןפיוא ןגָארקעג טָאה רע
 -נייא םיא רַאפ טָאה ןיקדירפ ןכלעוו ןופ ךשמ ןיא ,ןימרעט ןקירָאיײבלַאה
 ,םעד ץוח ַא .תובוח עקילעטשרעטניה ןופ רעלָאד 45,000 ךָאנ טנָאמעג
 רַאטנעװניא-קורד רעד ןוא זיוה סָאד ןבילבעגרעביא ךָאנ ןענהָאזהרש זיא
 ,"טַאלבעגַאט , ןופ

 "דירפ לעַארזיא -- טַאהעג טָאה רחסמ ןופ סניוועג ןטסערג םעד
 ןופ טסילָאּפָאנָאמ רעד ןבילבעג זיא רע ןעוו ,הינק רעד ךָאנ דלַאב .ןיק
 -ומ עשלהק, ,ןסנָאנַא"סעסנעשט-סענזיב, ,*טגנַאלרַאפ , עשידיי עלַא
 סָאד .טנעצָארּפ 20 ףיוא ןזיירּפ יד טרעכעהעג ייז ףיוא רע טָאה ,"תועד
 עמוס עצנַאג יד רָאי ןייא ןופ ךשמ ןיא טכַארבעגנײרַא םיא טָאה ןיילַא
 םיא זיא האיצמ עטכירעגמוא ןַא יו .ןענהָאזהרש טלָאצַאב טָאה רע סָאװ
 עכעלגעט 10,000 יו רעמ ןופ סניוועג ַא :ןבילבעג קסע םעד ןופ ךָאנ
 -עסערגרַאפ ַא :שזַאריט-*טַאלבעגַאט , ןופ לטירד ַא םורַא ,עיצַאלוקריצ
 ידַא םעד קנַאד ַא רעטנזיוט ליפ ףיוא שזַאריט-"רענַאקירעמַא, ןופ גנור
 בלַאה ַא ןופ השורי רעשּפיה רעד ץוח ַא ,"ןטעזַאג , יד ןופ לטעצ-ןסער
 דיירסיוא ןַא סוילּפ ;ןטקַארטנַאק-עמַאלקער עכעלרעי רעלָאד ןָאילימ
 ןיא ןסנָאנַא עלַא ןופ ןזיירּפ יד טנעצָארּפ 10 ךָאנ ףיוא ןרעכעה וצ ףיוא
 ,ילַאנרושז-ןגרָאמ ,

 -ַאט, ןופ לעטשּפָא םעד ןבָאה ןטסישידיי עטמיטשעג-שיטסימיסעּפ
 ןשידיי ןופ הדירי רעד ןופ טַאטלוזער ַא יו טשטייטעגסיוא ?טַאלבעג
 עשידיי ןופ לַאפּפָא רעלעוטנעצָארּפ רעד םגה ,ללכב עקירעמַא ןיא טרָאװ
 שיטקַאפ זיא 1928 ןוא 1922 ןשיװצ עקירעמַא ןיא רענעייל-סגנוטייצ
 "טַאלבעגַאט ,, ןופ ןלַאפ סָאד וליפַא .רעקידנטיידַאבמוא ןַא ןעוועג ךָאנ
 -ַאט, ןופ לעטשּפָא רעד .לַאפָארטסַאטַאק ןעוועג טינ ךָאנ זיא שזַאריט
 זיא ,ןזייוו גנוריסַאּפ רענעי ןופ םיטרּפ עטנַאקַאב עלַא יו ,?טַאלבעג
 ןופ דרָאמ-טסבלעז רעטקיטכערַאבמוא ןָא יװ רעמ טינ ןעוועג תמאב
 ,טַאלב

 טַאה סָאװ ,רָאטקַאדער רעד -- ןַאמשיפ בקעי 0
 ילַאנרושז-ןגרָאמ, םעד טריזינרעדָאמ

 -עגנייא טָאה סָאװ ,ןייארַאפ רעביירש ץרּפ .? .י ןופ טעטימָאק רעד
 -עמַא ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ בוט-םוי לבוי ןקירעי 75 םעד טנדרָא
 -ַאנרושז"ױענַארעטעװ ייווצ טַאהעג טָאה ,1945 ,ץרעמ בײהנָא ןיא ,עקיר
 ,ןַאהַאק .בַא ןעוועג זיא רעציזרָאפױרע רעד :עטמַאַאבןרע סלַא ןטסיל
 -ץמָארּפ"רעביירש רעשידיי רעד ןופ ןַאקעד ,"סטרעוװרָאּפ, ןופ רָאטקַאדער
 ןבױהעגנָא ךיז טָאה ןעגנוטייצ עשידיי טימ גנודניברַאפ סנעמעוו ,עיס
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 ןופ גנודנירג רעד ךָאנ רָאי 16 יו רעמ טינ ,1886 ןופ תועובש-ברע םוא
 ןעוועג זיא רעציזרָאפ-עציװ-רע :קרָאיוינ ןיא טַאלב ןשידיי ןטשרע
 -רָאפ-ןרע ןקירָאיֿפ5 ןופ רעגניי רָאי 18 טימ זיא ןַאמשיפ ,ןַאמשיפ בקעי
 רעבָא רע זיא קרָאירינ ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ טסניד ןיא .רעציז
 -ידייע ןיא ןטעברַא ןעמוקעגנָא זיא רע םערָאװ ,רעגניי רָאי 7 טימ זיולב
 ןיא ,לרוחב רעקירָאי 15 סלַא "ןטעזַאג עשידיי, ןוא ?טַאלבעגַאט סעש
73, 

 ןופ טסניד ןיא ןרָאװעג ףייר ןוא ןסקאוועגסיוא זיא ןַאמשיפ בקעי
 וצ ןלַאפעגסיוא זיא לרוג ןייז ףיוא .עקירעמַא ןיא עסערּפ רעשידיי רעד
 -ילעז ליצעג ,ןייטשמלהי .מ יװ ,ןרענָאיּפ ענױזַא ייב םזילַאנרושז ןענרעל
 ןעוועג ןרעטסומ ענייז ןענייז קיטייצכיילג .,ײלַאּפ ןַאהָאי ןוא שטיװָאק
 -עב ןָאדרָאג ןעוו ,דָאירעּפ ןופ ןטסילַאנרושז רענַאקירעמַא עקידנריפ יד
 -סירב ןוא טסריוה ,רעצילוּפ דירוָאלטײװ .,ןיקדָאג ,אנָאד סלרַאשט ,טענ
 .עסערּפ רענַאקירעמַא רעד ףיוא לּפמעטש רעייז טגיילעג ןבָאה ןייב

 עשידיי 6 יד ןופ רענייא ןייז וצ ןעוועג הכוז רע טָאה טייצ רעד טימ
 -נוטייצ עשידיי יד ןופ גנַאג םעד טסולפנײאַאב ןבָאה סָאװ ,ןרָאטקַאדער
 ,רעגעלרַאפ ןטַאװירּפ ַא ייב רעטלעטשעגנָא ןַא םגה .,עקירעמַא ןיא ןעג
 -נעמַאזוצ ןרעביא העד עטסלופ יד ןבָאה וצ לזמ םעד טַאהעג רע טָאה
 טָאה רע .רָאי 22 טריטקַאדער טָאה רע סָאװ ,גנוטייצ רעד. ןופ לעטש
 ןופ סעיצידַארט יד ןריציפידָאמ וצ עוויטַאיציניא יד ןזיװעגסױרַא ייברעד
 -ַארטלוא םעד טריזינרעדָאמ טָאה רע .םינּפ ןטלוב ַא טימ גנוטייצ ַא
 ,?לַאנרושז-ןגרָאמ,, ןוויטַאװרעסנָאק

 ןענַאמשיפ זיב עקירעמַא ןיא ןרָאטקַאדער עקידנריפ עשידיי עלַא
 -ייא ןופ טעטש עשימייה עטלַא יד ןיא ןגָארקעג גנואיצרעד רעייז ןבָאה
 -ן9 סלַא ןעמוקעג עקירעמַא ןייק זיא סָאװ ,ײלַאּפ ןַאהָאי ןליפַא .עּפָאר
 -סייג רעד רעטנוא טכַאמעג ערעירַאק עצנַאג ןייז ָאד טָאה ,רוחב רעקירעי
 רעבָא זיא ןַאמשיּפ ,ןרָאיױרעל עשיאייּפָאריײא ענייז ןופ העּפשה רעקיט
 ,תמא ,לגניי קירָאי 12 סלַא ,1890 ןיא קרָאיײוינ ןיא ןרָאװעג טכַארבעג
 הבישי רעד ןיא רָאי ייווצ ןופ םעט םעד טכוזרַאפ טַאהעג ןיוש טָאה רע
 רע ,אווָאליזדַאר ,לטעטש-סטרובעג ןייז וצ עטסטנעָאנ יד ,עשזמָאל ןופ
 ןקירָאי-8 םעד ןקידנערַאפ וצ רָאי ייווצ עטסקענ יד ןזיװַאב רעבָא טָאה
 רעד ןיא ןענרעל וצ קיטייצכיילג ןוא ,לוש-סקלָאפ רעקרָאייוינ ַא ןופ סרוק
 "הטנרּפ-לעב, ַא ןרָאװעג רע זיא ןָא 1892 ןופ .הבישי םייח-ץע רעגיה
 זיא ןכיגניא ."ןטעזַאג, יד ןוא *טַאלבעגַאט, ןופ עיצידעּפסקע רעד ןיא
 ,סרעטרָאּפער עשידיי עטשרע יד ןופ רענייא ןרָאװעג ךיוא רע

 רעד ןופ ערעפסָאמטַא רעשיטָאַאכ-שּפיה ,רעשימעהָאב-בלַאה רעד ןיא
 "ענ וצ טרעטשעג טינ ןענַאמשיפ רענייק טָאה ,עיצקַאדער-?טַאלבעגַאט;,
 -עג םיא זיא סע טעברַא רעשיטסילַאנרושז רעסָאװ וצ זייוולגניי ךיז ןעמ
 רעד זיא עיצקַאדער רעד ןיא םיכירדמ ענייז .טנַאה ןרעטנוא ןעמוק
 םיא ןבָאה ייז ןוא ןרָאװעג ןלעפעג ןָא בייהנָא ןופ לרוחב רעזעיציבמַא
 ןעקיײמַאק ןוא סנהָאזהרש יד ,םיתב-ילעב יד ךיוא ,טקיטומרעד קרַאטש
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 -טנַארַאפ ךיז ףיוא טמענ ןַאמשיפ רעקניגנוי רעד סָאװ טרַאעג טינ טָאה
 יז יװ ליפוזַא ןלָאצ טינ םיא ןפרַאד ייז ןמז-לכ ,ןטעברַא עכעלטרָאװ
 ,ןטעברַא ענױזַא רַאפ ןשטנעמ ןרעטלע ןַא ןלָאצ טזומעג ןטלָאװ

 טמיטשַאב ןיילַא ךיז טָאה ןַאמשיפ זַא ,וצרעד ןעמוקעג זיא ױזַא
 "רעד טָאה רע ןעוו .ןעוועג טלַא רָאי 16 זיא רע רעדייא רעטרָאּפער סלַא
 -"טַאלבעגַאט , יד זיא ,1901 ןיא ,רָאי 23 ןופ רעטלע ןפייר םעד טכיירג
 טינ ןטרָאד זיא סע זַא ,בצמ ןשיטָאַאכ ַאזַא ןיא ןלַאפעגנײרַא עיצקַאדער
 סָאװ ,טסילַאנרושז רעכעלטרָאװטנַארַאפ רערעטלע רעקיצנייא ןייק ןעוועג
 -יא ןוא גָאט ןופ סעיינ יד ןייז וצ רדסמ הדבכה יד ךיז ףיוא ןעמענ לָאז
 ןַאמשיפ טָאה ,קורד םוצ טייצ ןיא ?טַאלבעגַאט, רעמונ םעד ןבעגוצרעב
 ףיוא ןיוש זיא רע ןוא ,רָאטקַאדער-קינָארכ סלַא טמיטשַאב ןיילַא ךיז
 רעקיזָאד רעד רַאפ רַארָאנָאה ןייז רָאנ ,ןבילבעג ןטסָאּפ ןקיזָאד םעד
 -רַא --- רעכעלטרָאװטנַארַאפ-לענַאיסעּפָארּפ ןוא רעקיטכיוו-שינכעט ---
 | .. .ךָאװַא רעלָאד 16 עצנַאג ןעוועג זיא טעב

 -נוא יד ןעמונעגרעביא ןהָאזהרש לקצַאח טָאה רעטעּפש רָאי רָאּפ ַא
 םעד ךָאנ ,ןיקסנַאילסַאמ שריה יבצ ןופ "טלעוו עשידיי ,, עקידנעייגרעט
 ןָאעל .טַאלב סָאד ןרידיסבוס וצ טגָאזעגּפָא ךיז ןבָאה ?םידוהַאי , יד יו
 -ָאה טלָאװעג טינ טָאה ,*טַאלבעגַאט, ןופ ףתוש רעטייווצ רעד ,עקיײמַאק
 -ער ןופ ףליה רעד טימ ,ןַאמשיפ טָאה .הינק רענעי וצ תוכייש ןייק ןעב
 -עגטיוא ,ןָאסײמ ,רעביירש-סעיינ ןייא ךָאנ ןופ ןוא יקטנאקוב רָאטקַאד
 ןופ געט 6 עלַא ,גנַאל םישדח גנוטייצ יד ןענהָאזהרש לקצַאח רַאפ טליפ
 .ךָאוװ

 : חרצ עיינ ַא טקורעגרעטנוא *טַאלבעגַאט , ןיא ןכיג ןיא ךיז טָאה
 -צולּפ זיא ,ײלַאּפ ןַאהָאי ,רָאטקַאדער רעלופטנַאלַאט ןוא רערעלוּפָאּפ רעד
 -טּפיוה יד ,ןַאלּפַאק םירפא ,קילבוב הלידג ,1907 ןיא ,ןברָאטשעג גנול
 -ָאקילעז ליצעג טימ םענייאניא ,ןעלקיטרַא עשיסקָאדָאטרָא ןופ רעביירש
 סָאד ןלעטשוצפיונוצ יװ ,ןבעג טנעקעג טינ הצע ןייק ךיז ןבָאה ,ןשטיוו
 טעברַא ןייז ץוח ַא ,ןלַאפעגסיוא ןענַאמשיפ ףיוא זיא .?טַאלבעגַאט;
 רעצנַאג רעד ןופ רָאטקַאדער-טימ ַא ןרעו וצ ,רָאטקַאדער-קינַארכ סלַא
 ,ןטעברַא עכעלטרָאװטנַארַאפ ןוא ערעווש עלַא יד-טָא ייב ןוא .גנוטייצ
 -עג ךיז רע טָאה 1912 זיב .ןגיטשעג םַאזגנַאל רעייז רַארָאנָאה ןייז זיא
 ,ךָאוו ַא רעלָאד קיסיירד ןוא ייווצ יו רעמ טינ וצ "טעברַאעגפױרַא, טַאה

 טייצ ַא טצונעגסיוא ןהָאזהרש לקצַאח טָאה 1914 רעמוז בײהנָא ןיא
 ןוא ,עּפָאריײא ןייק ןרָאפעגּפָא ןיא ,עקײמַאק ןָאעל ,ףתוש ןייז ןעוו
 ןָאסײמ לעומעס רעביירש םענערַאפרעדיּפַאנק םעד טמיטשַאב טָאה רע
 ןָאסײמ ךיז טָאה ןטלַאהעג ."טַאלבעגַאט, ןופ רָאטקַאדער-ףעש סלַא
 -ער ןייז רעטנוא רָאנ .םישדח עכעלטע יװ רעמ טינ עלעטש רעד ףיוא
 -רַאפ טָאה רע זַא ,םעװקַאבמוא ױזַא טליפרעד ןַאמשיפ ךיז טָאה םישז
 ןיא ראי 21 טעברַאעגּפָא טָאה רע יו םעד ךָאנ ,"טַאלבעגַאט, סָאד ןזָאל
 עשלגניי ענייז ןופ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא רע רעכלעוו טימ ,גנוטייצ רעד
 .ןֶא ןרָאי
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 "ימ יאול .טרעיודעג טינ םישדח 3 יװ רעמ טָאה ורּפָא סנַאמשיפ

 ןעמונעגנײרַא םיא טָאה ,"טייהראוו, רעד ןופ רָאטקַאדער-ףעש רעד ,רעל

 ןעמוקעגסיוא טינ גנַאל םיא זיא ןרעלימ טימ .בַאטש-עיצקַאדער ןייז ןיא

 םייב גנוטייצ ןייז ןופ ןרָאװעג טקיטײזַאב זיא רעלימ תמחמ ,ןטעברַא וצ

 ַא ןיא ןרָאװעג טלייצרעד ןיוש זיא סע יו ,גירק-טלעוו ןטשרע ןופ ביײהנָא

 ןופ רָאטקַאדער ןרָאװעג זיא ןַאמקינָאג ןעו ןוא .לטיּפַאק ןקידרעירפ

 "קינָארכ ןופ ןטסָאּפ םעד ןעמונעגרעביא ןַאמשיפ טָאה ,"טייהראוו, רעד

 -רַאפ ןעוועג רע זיא רָאי ייווצ .גנוטייצ רעקיזָאד רעד ןיא רָאטקַאדער

 "יירגוצ ייווצ ענייז ןעוועג ןענייז סָאד ."טייהראוו, רעד טימ ןדנוב

 רעד ןרעװ וצ ,1916 ןיא ,ןדַאלעגנייא םיא טָאה ןעמ זיב ,ןרָאי-סגנוט

 ."לַאנרושזןגרָאמ, ןופ רָאטקַאדער רעשיטקַאפ

 רעד .סופ ןטכער ןטימ "לַאנרושז-ןגרָאמ,, ןיא רע זיא ןעמוקעגנײרַא

 ,שרוי סנײטשריּפַאס בקעי ,גנוטייצ רעד ןופ רעבעגסױרַא רעגנוי רעיינ

 זיא ,ןענַאמשיפ ןופ רעגנוי רָאי 12 ןעוועג זיא רע םגה ,ןיקדירפ לעַארזיא

 ,ןענַאמשיפ ןטכַארטַאב וצ טניואוועג ןעוועג ןרָאײלוש-לטימ ענייז טניז

 "שיפ טָאה השקב סנײטשריּפַאס בקעי ףיוא .רבח ןטוג ןרעטלע ןַא יו

 "עג ךָאנ זיא ןיקדירפ ןעוו ,םזילַאנרושז ןיא ןעניקדירפ ןעוועג ךירדמ ןַאמ

 רעטלעטשעגנָא רעבלַאה ַא ןוא טנעדוטס-טעטיסרעווינוא רעבלַאה ַא ןעוו

 .?לַאנרושז-ןגרָאמ ,, ןיא ,רעטעפ םייב

 יַּפֶא ןייז טלָאװעג טינ טָאה ןיקדירפ ןעוו ,טיוט סניײטשריפַאס ךָאנ

 ןבָאה סָאװ ,סעקײמַאק יד טימ סנהָאזהרש יד ןופ דסח םעד ןיא קיגנעה

 יָאּפרָאק-?לַאגרושזגרָאמ, רעד ןופ סעיצקַא טייהרעמ יד טרילָארטנָאק

 "ונסיוא םייב רעבעגסױרַא ןגנוי םעד ןפלָאהעג ליפ ןַאמשיפ טָאה ,עיצַאר

 סעיצקַא יד ןגירקניירַא ןִיא ןוא סנהָאזהרש יד ןשיוװצ םיכוסכס יד ןעצ

 טָאה סָאװ ,ףליה רעקיזָאד רעד רַאפ .ןהָאזהרש םהרבַא טַאקָאװדא ןופ

 "יא העד עצנַאג יד ןוא לָארטנָאק-ץנַאניפ ןלופ םעד טפַאשרַאפ ןעניקדירפ

 רעייז ןעװעג ןענַאמשיפ ןיקדירפ זיא ,גנוטייצ רעטנשריעג רעד רעב

 ,רַאבקנַאד
 רעייז רעד רַאפ טײקרַאבקנַאד ןוא טפַאשטניירפ-טנגוי ץוח ַא רָאנ

 ַא טַאהעג ןיקדירפ טָאה ,ןינע טפעשעג ןקיטכיװ ַאזַא ןיא ףליה רעקיטיונ

 "יא לָאז רע ןענַאמשיפ בקעי ןדַאלנייא םייב וויטָאמ ןשיטקַארּפ רָאג זיב

 רעטנוא ןרָאי ענייז עלַא ןיא .טַאלב ןייז ןופ עיצקַאדער יד ןעמענרעב

 "עגוצרעביא טנכייצעגסיוא ןזיװַאב ןיקדירפ טָאה ,החגשה סרעטעפ םעד

 ןופ גנוריפ-סטפעשעג יד ןריזינרעדָאמ ןוא ןרעסעברַאפ וצ וליפַא ןוא ןעמ

 -עמַא ןיא רעדעי יו ,שידיי ליפוזַא טנעקעג טָאה רע ."לַאנרושזזגרָאמ;,

 -יטנַארגימיא-שידיי רעמורפ רעייז ַא ןופ ןַאמרעגנוי רענעריובעג-עקיר

 גונעג טינ זיא ןענעקישידיי ןייז זַא ,ןפירגַאב רעבָא טָאה רע .םייה רעש

 -יורג ַא ןופ עיצקַאדער רעד ןופ טפַאשרעריפנָא עלופ יד ןבָאה וצ ףיוא

 ןופ עיצקַאדער יד זַא טסואוועג ךיוא טָאה רע .גנוטייצ רעשידיי רעס

 -לַאוװרַאּפ יד יו ,ןרעװ טשירפעגּפָא רעמ רשפא זומ "לַאנרושזױגרָאמ,

 רעטיּפ ףיוא עיצקַאדער רעד טימ ךיז ןזָאלרַאפ טריבורּפ טָאה רע .גנוט
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 "גואוו סרעטעפ םענעברָאטשרַאפ ןופ רעריפסיוא ןשינכעט םעד ,ןקינרעיוװ
 ,טסוג ןייז טיול ןעוועג טינ סָאד זיא ,גנוטייצ יד ןריטקַאדער םייב ןעשט
 ןריולרַאפ טָאה,ןענייטשריפַאס וצ הענכה ןופ ןרָאי עגנַאל יד ןיא ,קינרעיוװ
 -ןצניײרַא ןענַאמשיפ ןפורעג ןיקדירפ טָאה .עוויטַאיציניא ןופ קנופ ןדעי
 -ןגרָאמ, םעד ןעײנַאב ןוא טעברַא רעשירָאטקַאדער רעד ןיא ךיז ןפרַאוװ
 ,"לַאגרושז

 ןייז ןופ עיצקַאדער יד ןבעגעגרעביא ןיקדירפ טָאה לָאמניײא ןוא
 וצ ןוא טנעקרענָא טָאה רע ןטייקיאייפ סעמעוו ,ןשטנעמ ַא וצ גנוטייצ
 -ָאמ גונעג ןעוועג רע זיא ,יורטוצ ןטסלופ םעד טָאהעג טָאה רע ןעמעוו
 טינ לָאז רע ,שטנעמ רעטקערָאק גונעג ןוא רעגעלרַאפ רענַאקירעמַא ןרעד
 ,רע : טליפעג טָאה רע .סיפ יד רַאפ רָאטקַאדער ןייז ייב ךיז ןרעטנָאלּפ
 ןייק ןעוו ,גנוטייצ לעד ןופ ןטפעשעג יד ןריפ ןטסעבמוצ ןעק ,ןיקדירפ
 -קַאדער רעד ףרַאד ; תועד ןוא תוצע טימ טינ םיא טרעטש רַאהרעביױא
 יטסַאלע רעבָא רעטמיטשַאב ַא ןופ ןצענערג יד ןיא ,יירפ ןייז ךיוא רָאט
 .רעבעגסױרַא ןופ טרעטשעגמוא ,עיצקַאדער יד ןריפוצנָא ,סָאמ רעש

 הגרדחב .טנעה יד טריפעגרעדנַאנופ יירפ ןַאמשיפ בקעי עקַאט טָאה
 ןבָאה סָאװ ,ןצכעריפ עשיניײטשריפַאס עטלַא עלַא טפַאשעגּפָא רע טָאה
 -רעיוו רעטיּפ עגעלָאק ןרעטלע םעד .טעטנעּפעג *לַאנרושזױגרָאמ, םעד
 -ךַא-טייל יירד ענייז ןביירש ןופ טעברַא רעד ייב ןזָאלעג רע טָאה ,קינ
 ,ערעצריק ייווצ ןוא ןרעגנעל ַא םענייא ,ךָאוװ ןופ געט סקעז עלַא ,ךעלקיט
 טימ טלַאּפש םעד ןליפוצסיוא ףיוא ענעטסָאמעגוצ הרוש רעד וצ יונעג
 טָאה רע .גנוטייצ ןופ טייז רעטרעפ רעד ןופ בײהנָא םייב לטרעפ-יירד
 סעמעט ענייז ןיילַא ןביילקוצסיוא העד עלופ יד ןזָאלעגרעביא ןקינרעיוװ
 טינ ןַאמשיפ טָאה קנואוו ןטסדנימ ןטימ וליפֲַא .ךעלקיטרַא-טייל יד רַאפ
 -נָאק רעטרעװילגרַאפ ןייז ןופ ןטערטּפָא לָאז רע ןסולפנייאַאב טוואווּפעג
 ןיא ךיוא יו קיטילָאּפ-דנַאל ןוא -טלעוו ןיא עיצַאטנעירָא רעוװיטַאװרעס
 -קַאדער-ףעש לוטיט םייב ןבילבעג ךיוא זיא קינרעיװ .םינינע עשידיי
 : ,רָאט

 -ויצ רעלַארעביל ַא ןרָאי עקיניזטסואווַאב ענייז עלַא זיא ןַאמשיפ
 רעשידיי ןיא ןריפנייא עשיטַארקָאמעד רעמ ןופ רעגנעהנָא ןַא ;טסינ
 "יא ןזעוועג רע זיא םעד ץוח ַא .אפוג עקירעמַא ןיא טייקיטעט רעשלהק
 זיולב סעיצַאװרעזער טימ ןציטש ןופ געוו סניײטשריפַאס זַא טגייצרעב
 -ָאריבג רענַאקירעמַא יד ןייז וצ םינּפ"זיעמ טינ ןוא ,םזינויצ-יחרזמ םעד
 ןטיירב םייב רעלוּפָאּפמוא ױזַא זיא ,יירעוט-ללכ רעשידיי רעד ןיא ןטַארק
 םעד רע טָאה ,ןדייל ןופרעד זומ גנוטייצ יד זַא ,םלוע-רענעייל ןשידיי
 ילַאװגרַאפ, וצ טינ ידכ ןוא .טרעדנעעג שיגָאלָאעדיא *לַאנרושזדגרָאמ;,
 ןייז ןופ טסייג ןיא דימת ןביירש וצ טייהניואוועג עטלַא סקינרעיװ ?ןקיט
 ןעמוקעג םיא טימ ןַאמשיפ זיא ,סעיצַאטנעירַא ספעש םענעברָאטשרַאפ
 -רַא-טייל ןקיטסניג ַא ןקורד ןזומ טעװ גנוטייצ יד ןעו :םכסה ַאזַא וצ
 -ידיי ןיא ןריפנייא עשיטַארקָאמעד רעמ רַאפ רעדָא ,םזינויצ רַאפ לקיט
 ףעלקיטרַא:טײל ענעי ןביירש ןיילַא ןַאמשיפ לָאז ,יירעוט-ללכ רעש
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 ,טייז ןטרעפ ןפיוא טרָא םעד ןטערטּפָא קילעפעג רָאנ םיא טעוװ קינרעיוװ
 -סיוא ןטלעז רעייז רעבָא זיא סע .טקורדעג ןרעוו ןעלקיטרַא-טייל יד ואוו
 טשרעביל טגעלפ ןַאמשיּפ .טרָא ןייז ןטערטוצּפָא ןקינרעיװ ןעמוקעג
 רענעייל עלַא ןוא ןעמָאנ םענעגייא ןייז רעטנוא ןקורד ןעלקיטרַא עכלעזַא
 ,גנוטייצ רעד ןופ רעגָאז-טרָאװ רעד זיא רע זַא טסואוורעד ךיג ךיז ןבָאה
 ,רָאטקַאדער-טימ סקינרעיװ רעטיּפ זיולב ןעוועג רע זיא לעמרָאפ םגה

 -רַא *לַאנרושזדגרָאמ,, ןרַאפ ןעמונעגרעביא ןַאמשיפ טָאה ןכיגניא
 -ָאנ עניילק ןופ םולָאק ַא גָאט עלַא ןביירש וצ ריפנייא סנייבסירב רוט
 -ָאק סנייבסירב .,גָאט ןופ תועידי עטסקיטכיוו יד ףיוא םישוריּפ ,ןעציט
 500 ַא ךָאנ ןיא ןוא ןעגנוטייצ"טסריוה עלַא ןיא ןקורד ךיז טגעלפ םול
 -ַאב טָאה ןַאמשיפ .טלַאּפש ןטשרע ןפיוא ,רעטעלב-גָאט רענַאקירעמַא -
 -יול עקיזָאד יד רַאפ *לַאנרושזדןגרָאמ,, ןופ טלַאּפש ןטצעל םעד טמיטש
 קירבור ןקיזָאד םעד ןַאמשיפ טָאה ךיוא ,ןציטָאנ-רַאטנעמָאק עקידנעפ
 רעד ןופ ןגעלָאק ייווצ ךָאנ .ךיז רַאפ ךעלסילשסיוא טריוורעזער טינ
 םיחילש יד ןייז וצ עיגעליװירּפ יד טלייטעג םיא טימ ןבָאה עיצקַאדער
 ןצנַאגניא שיטקַאפ טָאה םולָאק רעד-טָא .רובצ-?לַאנרושז-ןגרָאמ,, ןופ
 -יקיגרעיוו-ןייטשריפַאס רעד .ןעלקיטרַא-טייל ןופ טרָא םעד ןעמונרַאפ
 ,"לקניװ-ןפרָאװרַאפ , ַא ןרָאװעג ךיג זיא קירבור רעשיקנערפ-טלַא רעש
 ,טקוקעגמוא טינ רעמ םיא ףיוא ךיז טָאה רענייק סָאוװ

 -ַארגָאילביב עטקערָאק-קיטכיצ ענייז טימ קינרעיװ טָאה טניישעג
 -רושז"ןגרָאמ, רעד ליפיוו ףיוא .ךָאװ ַא לָאמ ןייא ןציטָאנ עשיטירק-שיפ
 -ָאמ רעמ ץלַא ןרָאװעג זיא ,ףעש ןרעגנוי ןופ גנוריפ רעד רעטנוא ,"לַאנ
 -גנעייצח, ןשינייטשריפַאס םעד ךיוא קידנטייברַאפ ,שירַארעטיל ןרעד
 ןגיטשעג זיא ליפוזַא ףיוא ,שידיי ןקידנרעק ַא ףיוא "ןָאגרַאשז-ףעה שיל
 -עטיל ןיא סערעטניא ןַא טימ גנוטייצ רעד ןופ רענעייל טנעגיטנָאק רעד
 ןגיטשעג ךיוא זיא ,רענעייל ענױזַא ןופ םוקוצ ןטימ םענייאניא .רוטַאר
 רעביא ןרַאטנעמָאק עקיגָאװןדײשַאב עשיקינרעיוו יד ןופ תובישח יד
 ,"לוטַארעטיל עקיכַארּפש-ליפ רעזדנוא;,

 םעד דובכל ,ןייארַאפ ץרּפ ,ל .י ןופ ךוב-ייליבוי ןיא לקיטרַא ןייז ןיא
 ,רעביא ןַאמשיפ בקעי טיג ,עסערּפ רעשידיי רעד ןופ גָאטסטרובעג ןט5
 טיול עיצקַאדערד-?לַאנרושזדגרָאמ, יד ןריזינַאגרָאער ןופ סעצָארּפ רעד זַא
 רַאפ .רָאי 10 ךָאנ טשרע ןרָאװעג טקידנערַאפ זיא רענעלּפ ענעגייא ענייז
 ,רעשירפ ,רעיינ ןרָאװעג ?לַאנרושז"ןגרָאמ; רעד זיא ,רעבָא ,רענעייל יד
 -נָא סנַאמשיפ ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא ןיוש רעטנַאסערעטניא-קידעבעל
 גנוטלַאװרַאפ ןייז רעטנוא זַא ,ןסיוו זדנוא טזָאל ןַאמשיפ ןעוו .גנוריפ
 טכַאפניפרַאפ עיצקַאדער-"לַאנרושז-ןגרָאמ , רעד ןופ תואצוה יד ןענייז
 -עייל ןרעטלע ןעמַאזקרעמפיוא ןייק ןשַאררעביא טינ סָאד טעװ ,ןרָאװעג
 ,ןיקדירפ רעבעגסױרַא ןטימ םיכוסכס ענייז ךיוא ,גנוטייצ ןייז ןופ רענ
 ןוא ,ףָאטש-ןעיײל ללש ןרַאפ טרָא רעמ טנָאמעג טָאה רע סָאװ םעד רעביא
 ןסנָאנַא ןופ סולפרעביא ןופ טלעג טימ ךיז קידנטישנָא ,תיבה-לעב רעד
 רעד .טליפעג סָאװ ּפַאנק רענעייל יד ןבָאה ,ריּפַאּפ טעװעלַאשזעג טָאה
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 ןבעגעג יוו"ייס טָאה דָאירעּפױַאמשיפ-ןיקדירפ ןופ *לַאנרושזדןגרָאמ;
 ןיא יו ,ףָאטש ןשירַארעטיל-שיטסיצילבוּפ ליפוזַא לָאמ יירד ןוא ייווצ
 ,טייצ רעשיקינרעיוו-שינייטשריפַאס רעד

 "סלַאנרושז-גרָאמ, ןופ עיצַאטנעירָא-רעביא רעד טימ קיטייצכיילג
 -ַאב ןַאמשיפ טָאה ,סעיגָאלָאעדיא עכעלטלעוו ןוא עשינַאקירעמַא ,עשידיי
 טימ ,אפוג עיצקַאדער רעד ןיא רעביירש עיינ ליפ טימ טַאלב ןייז טגרָאז
 -ָאק לָאצ ַא טימ ,עיצקַאדער רעד ץוחמ רעטעברַאטימ בַאטש ןסיורג ַא
 -סעיינ רעצנַאג ַא טימ ןוא ,טלעוו רעשידיי רערָאג רעד ןופ ןטנעדנָאּפסער
 -עלעט טקישעגוצ ךעלגעטיגָאט טָאה סָאװ ,ןָאדנָאל ןיא ָארויב גנולמַאז
 ךָאנ .טלעוו רעטלַא רעד ןיא םיבושי עשידיי יד ןופ תועידי עשיפַארג
 ןעוועג ןייטשריּפַאס ןיוש זיא *לַאנרושז-ןגרָאמ, ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא
 -רעד ,עקירעמַא ןיא ןדיי ייב רעבעגסױרַא "רעטסשירעדנעװשרַאּפ ,, רעד
 ףָאראזאל ,ןָאדנָאל ןיא טנעדנַאּפסערָאק ַא ןטלַאהעגנא טָאה רע סָאװ רַאפ
 ןופ עיצקַאדער רעד וצ טירטוצ ַא טַאהעג טאה רעכלעוו ,(שטיװערַאזַאל)
 טגעלפ רע טלעוו רעד ןופ תועידי עשידיי סנעמעוו ,"לקינַארק שיאושזד;
 ןרָאװעג זיא ןַאמשיפ ןעוו .*לַאנרושז-ןגרָאמ , םוצ ןריפַארגעלעט ךעלגעט
 עקיזָאד יד ןָאט ףָארַאזַאל ןטשרע םעד ןופ ןוז ַא ךָאנ טגעלפ ,רָאטקַאדער
 -עגפיוא ןָאדנָאל ןיא רעבָא טָאה ןַאמשיּפ .טסניד-סעיינ ענעדײשַאב
 -רושז ןשידיי-שינַאקירעמַא ןטימ ,ָארויב-ןשעּפעד עלַארטנעצ ַא טלעטש
 טַאהעג טָאה ָארויב עקיזָאד יד .ףעש סלַא ,ןַאמרעקוצ םַאיליװ ,טסילַאנ
 עּפָאריײא ןיא סרעטנעצ עשידיי עטסקיטכיוו יד ןיא סרעטרָאּפער ץוט ַא
 ךרוד ןסָאלּפעג רדסכ ןענייז סע תועידי סנעמעוו ,לארשייץרא ןיא ןוא
 -וינ ןיא עיצקַאדער-*לַאנרושז"ךגרָאמ, רעד וצ ,ָארויב רענָאדנָאל רעד
 טכיירגרעד טָאה ןיילַא גנונידַאב-סעיינ רעד טָא ןופ האצוה יד ,קרָאי
 גנוטייצ עשידיי ַא סָאװ עמוס עטסכעה יד --- רָאי ַא רעלָאד 15,000 זיב
 ,"סוסקול ַאזַא ףוַא ןבעגוצסיוא ןענוגרַאפ ךיז טָאה

 םקעי סָאװ ,רעטעברַאטימ עקידנעטש קיצרעפ ןופ המישר רעד ןיא
 ןיא טכַארבעגנײרַא רָאטקַאדער סלַא רָאי 22 ענייז ןיא טָאה ןַאמשיפ
 -טמירַאב-טלעוו עשרעביירש עשידיי ליפ ךיז ןעניפעג ,?לַאנרושז-גרָאמ,
 רָאסעּפָארּפ ,ןַאמשירפ דוד ,(וװעשַאילע .י ,רד) תובשחמ-לעב .ןטייה
 ,(לעּפַאק רעדנַאסקעלַא) ינודקומ .א .רד ,יקסניטָאבַאשז ,וו ,ץשולס םוחנ
 -דלָאנ .בַא ,קילבוב הילדג ,ןילרעב ריאמ ברה ,רעדַאב םשירג ,קורד דוד
 יד זיב ,רעלעטשטפירש ערעטלע יד ןופ ,רַאז קחצי ,יקצואווער .א ,גרעב
 -ילדנעצ ןוא ןײטשטַאלג בקעי ,שולת ,ןַאמסוק ,ל ,םיובלעּפע .ב ,ערעגנוי
 ןעלדנַאװרַאפ וצ טייקכעלגעמ יד ןבעגעג ןענַאמשיפ ןבָאה ,ערעדנַא רעק
 ןופ רענייא ןיא ,גנוטייצ רעלענָאיצניװָארּפ ַא ןופ *לַאנרושז-ןגרָאמ ,, םעד
 ,ןדיי ייב רעטעלב-טלעוו עטסקיטכיוו יד

 ףיוא ,ןסערגנָאק עשיטסינויצ יד וצ סעזייר ליפ ענייז ףיוא ביוא רָאנ
 -ידיי ערעדנַא ןיא ןוא ןליוּפ ןיא ןטיזיוו ענייז ,לאושייזרַא ןיא ךוזַאב ןייז
 םוצ ןעיצוצוצ ןזיװַאב טינ טרָאפ רע טָאה עּפָאריײא ןופ ןרעטנעצ עש
 טפַאשרַאפ טָאה ןַאהַאק .בַא יו ,רעטעברַאטימ רעמ "לַאנרושז-ןגרָאמ;,
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 ןייז ןגיטשעגרעביא ןַאמשיפ טָאה ,תועיסנ ענייז ףיוא *סטרעוװרָאפ , םעד
 "עמ ליפ "לַאנרושזדגרָאמ, ןרַאפ ןגיוק ןופ טרּפ ןיא עגעלָאק ןרעטלע
 "וד ייווצ ןופ ןטײהטמירַאב-טלעװ עשידיי ןופ סעיפַארגָאיב ןוא ןרַאומ
 -טמירַאב ןופ סעיפַארגָאיב יד טימ םענייאניא ,ןלַאירעטַאמ יד-טָא .תור
 -לוק ַא טלעטשעגרָאפ ךיז טימ ןבָאה ,אפוג עקירעמַא ןיא ןדיי ענערָאװעג
 םייב ןעמונעגסיוא קרַאטש עקַאט ןבָאה ייז ןוא רצוא ןשירָאטסיה-רוט
 -שיפ בקעי טָאה רָאי קילדנעצ ןבלַאהרעדנָא ןופ ךשמ ןיא .,רענעייל םלוע
 רָאדָאעט .רד ןופ ?רעכיב-גָאט , יד טקורדעג *לַאנרושזדןגרַאמ, ןיא ןַאמ
 -ָאיבָאטױא ןוא ןרַאומעמ יד ;ןטּפירקסונַאמ עלעניגירָא יד ןופ ,לצרעה
 לדנעמ ,גרעבזָאילש קירנײה .,הומ רעניבַאר רעװקסָאמ ןופ סעיפַארג
 -ייהרעדָאב .רד ,יודרָאנ סקַאמ םָאדַאמ ,יקסנַאילסַאמ שריה יבצ ,סילייב
 .ערעדנַא ליפ ןוא ,יקסניטָאבַאשז רימידַאלװ ,םייח ץפח םעד ,רעמ

 -יל-עיפַארגָאיבָאטױא ןוא דןרַאומעמ יד ןרָאװעג זיא רעלוּפָאּפ ױזַא
 ױזַא זַא ,גנוטייצ ןייז רַאפ ןגָארקעג טָאה ןַאמשיפ בקעי סָאװ ,רוטַארעט
 .בַא טָאה םזינויצ םוצ ךעלטניירפ ןרָאװעג זיא ?סטרעוורָאפ , רעד ייו ךיג
 ןופ עיפַארגָאיבָאטױא יד גנוטייצ ןייז רַאפ ןגירקוצנײרַא ןזיװַאב ןַאהַאק
 עקיזָאד סָאד רעדייא ,ןיוועל הירמש .רד רענדער ןוא רעוט ןשיטסינויצ
 ןקיזָאד םעד ןיא .?לַאנרושז"ױגרָאמ, םוצ ןעמוקנָא טנעקעג טָאה קרעוו
 -ערפ רעשידיי רעד ןופ רעטסײמ-טלַא רעד זַא ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה לַאפ
 .עגעלָאק ןרעגנוי ַא ןופ וטפיוא םעד טנעקרענָא טקערידמוא טָאה עס

 ןשטנעמיסגנוטייצ ןעוועג עדייב ױעבָא ןענייז ןַאמשיפ ןוא ןיקדירפ
 -ןייא ןופ הרדס יד קעװַא זיא סע ןעוו .ןטייציגלָאפרעד עטסעב יד ןופ
 סָאװ ,סעימָאנָאקע ענױזַא טרעדָאפעג תיבה-לעב רעד טָאה ,ןשינערָאּפש
 רעד ןיא .ןריפכרוד טלָאװעג טינ ןוא טנעקעג טינ טאה רָאטקַאדער רעד
 .ןעגנואיצַאב עקיטייזנגעק ערעייז ןרעוו עילַאק לסיבַא טזומעג ןבָאה טיונ
 סָאװ ,ןשטנעמ ַא גנוטייצ ןייז רַאפ ןכוז ןעמונעג טָאה רעבעגסױרַא רעד
 ,עימָאנָאקע רעמ טימ עיצקַאדער יד ןריפוצנָא ןעמענרעטנוא ךיז לָאז

 -שיפ טָאה ,םישדח עכעלטע ןופ בױלרוא-ורּפָא ןַא ךָאנ ,1928 ןיא
 ףוסל טָאה עיצַאנגיזער ןייז .ןטסָאּפ-רָאטקַאדער ןופ טרינגיזער ןַאמ
 .רעבעגסױרַא ןטימ טפַאשטניירפ עטלַא ןייז טריפעגרעביא טינ טרָאפ
 ןיא טמַא:רָאטקַאדער םעד ןעמונעגרעביא טָאה רעלקעמ ,ל דוד ןעוו
 ןביילב לָאז ןַאמשיפ זַא ,ןרָאװעג טנדרָאעגניײא זיא "לַאנרושז-"ןגרָאמ,
 עקידנפיול יד ןשטייטסיוא לָאז סָאװ ,רעביירש-םולָאק רעקיצנייא רעד
 רעטשרע רעד ןופ טלַאּפש ןטצעל ןפיוא ןציטָאנ ענייז ןיא ןעגנוריסַאּפ
 .?לַאנרושזדזגרָאמ,, ןופ טייז

 -סױרַא רעד זיא גנוטייצ רעד ןיא גנורעדנע רעקיזָאד רעד ךָאנ דלַאב
 ןרעביא העדיץנַאניפ יד .עּפָאריײא ןייק עזייר ַא ףיוא ןברָאטשעג רעבעג
 רָאנ .ןשטנעמ ערעדנַא וצ רעבירַא לָאמ ייווצ טלָאמעד טניז זיא טַאלב
 ,גנוקידירפַאב יד ךיוא טָאה רע ,ןטסָאּפ ןייז ףיֹוא םויה-דע זיא ןאמשיפ
 רעד טרעװ ןעגנוטייצ עשידיי עלַא ןופ טייצ-הדירי רעד ןיא וליפַא סָאװ
 רע סָאװ רעגייטש םעד ףיוא רעקינייװ רעמ טריפעג *לַאנרושזןגרָאמ;,
 ,רָאטקַאדער ןעוועג זיא רע ןעוו רָאי 22 יד ןיא ,טלעטשעגנייא טָאה
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 ןרוטנענַא-סעייג עשידיי ןוא גנונידַאב-סעיינ 1

 יד זיא רָאלקלָאפ ןשידיי ןופ ןטָאדקענַא עטנַאקַאב יד ןופ רענייא +
 ןסע וצ ןרָאװעג ןדַאלעגנייא זיא רע ןעוו סָאװ ,רעלטעב םעד ןופ השעמ
 שיט םוצ טכַאנ קיטיירפ טכַארבעגטימ רע טָאה ,תיבה-לעב ַא ייב תבש
 -םעדייא, ןייז סלַא טלעטשעגרָאפ טָאה רע ןעמעוו ,רעלטעב ןרעגנוי ַא
 רעמ ןטעבעגמוא ןבָאה ןעגנוטייצ עשידיי רענַאקירעמַא יד ."טסעק ףיוא
 "עג רענעייל ערעייז ךָאנ ןבָאה ןוא טעװעדָאהעג ןײלַא ךיז רָאי 50 יו
 .שיט ןדמערפ ןופ --- סעיינ טימ טזיײּפש

 ןיא יו ,ןרָאװעג טנכייצרַאפ ןיוש זיא ןעלטיּפַאק עקידרעירפ יד ןיא
 וצ ןעוועג גהונ ךיז ןטסילַאנרושז עשידיי ןבָאה ןרָאיײןרענָאיּפ עמירָא יד
 -יירשרעביא ןוא גנוטייצ רעשילגנע רעדָא רעשטיייד ַא ןופ רעמונ ַא ןפיוק
 עכעלטע ןופ ךשמ ןיא ,זייווכעלסיב רענעייל ערעייז רַאפ סעיינ יד ןעב
 -ץג טנָאמרעד ךיוא זיא סע .ךָאװ רעצנַאג רעד ךרוד וליפַא טפָא ,געט
 זיא רעטעלביגָאט עשידיי רעקרָאי-וינ עסיוועג ןיא וליפַא זַא ,ןערָאװ
  צרעיײז ןופ ןלָאז רעביירש עלענָאיסעּפָארּפ יד זַא ,טריפעגנייא ןעוועג
 עשידיי-טינ יד ןופ ןרַאילּפמעזקע ןפיוקנייא ןיילַא ןרַארָאנָאה עקידנשָארג
 ןעגנערבוצסיוא,, טעװעילַאשזעג ןבָאה רעבעגסױרַא יד תמחמ ,ןעגנוטייצ
 "גוזַאב רעביירש ןדעי רַאפ גנוטייצ ַא ףיוא ןטנעס עקיצנייא "טסיזמוא
 יָאנָאקע, ַאזַא ןיוש טָאה ,טרעדנוהרָאי ןקיטציא ןופ לעוװש ןפיוא .רעד
 ךיז ןגרָאזַאב ןופ רָאנ .סעיצקַאדער ערעסערג יד ןיא ןטלָאגעג טינ ?עימ
 ןבָאה תועידי שיפַארגעלעט ןלעטשוצ ייז ןלָאז סָאװ ןלַאװק-סעיינ טימ
 .טכַארטעג טינ וליפַא רעבעגסױרַא עשידיי

 וצ ןרָאװעג ןדַאלעגנייא 1901 ןיא זיא *טַאלבעגַאט סעשידייק סָאד
 ,"סערּפ דעטײאישַאסַא , רעד ןופ עיצַאזינַאגרָאער רעד ןיא ךיז ןקילײטַאב
 רעד ןופ עלַארטנעצ-סעיינ עװיטַארעּפָאָאק עטסקיטכיװ ןוא עטסערג יד
 ײלעב יד ,ןעקיאמַאק ןוא סנהָאזהרש יד .עסערּפיגָאט רענַאקירעמַא
 עסיורג רָאג טַאהעג טלָאמעד ןיוש ןבָאה סָאװ ,?טַאלבעגַאט, ןופ םיתב
 ערעווש ןופ ךיוא יװ ,ךעלגעט 100,000 ןופ עיצַאלוקריצ ַא ןופ םיחוור
 רעבָא ןיא ,סעידיסבוס עשיטילָאּפ ײלרעלַא ןופ ןוא תוסנכהןסנָאנַא
 "וצנײרַא טייהנגעלעג ענעי ןצונוצסיוא ןלַאפעגנייא טינ טנעמָאמ ַא ףיוא
 -טע טימ  .דנַאברַאפ-סעיינ םעד ןיא דילגטימ סלַא גנוטייצ רעייז ןריפ
 טפַאשרעדילגטימ-"סערּפ דעטיײאישַאסַא; ןַא ןיא רעטעּפש רָאי עכעל
 -ימ ַא ןעוועג טרעוו םענרַאפ *טַאלבעגַאט , ןופ גנוטייצ ַא רַאפ וליפַא
 -כרוד ןבָאה רעבעגסױרַא-"טַאלבעגַאט, עּפמעט יד רָאנ .,רעלָאד ןָאיל
 .טייהנגעלעג ענעדלָאג עקיזָאד יד ןזָאלעג

 "עג עקירעמַא ןיא גנוטייצ עשידיי ַא טָאה סָאװ בילוצ : תמאב ןוא
 ןופ ןוא דנַאל ןופ סעייג ןגירק וצ ףיוא האצוה עטסדנימ ַא ןכַאמ טלָאז
 -שידיי םענעגייא ןקיטרָא ןופ קינָארכ רעד רַאפ וליפַא זַא ,טלעוו רעד
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 ןיקייח 0

 ? סרעטרָאּפער ענעגייא ןָא ןעגנַאגַאב ךיז ןעמ זיא בושי ןשיטנַארגימיא

 ןדלָאמעג טגעלפ ןדיי רענַאקירעמַא ןופ ןבעל ןיא גנוריסַאּפ ַא ,סָאװ יַא

 ןגעלפ ןעגנוטייצ עשידיי יד תעב ,ןעגנוטייצ עשילגנע יד ןיא רעירפ ןרעוו

 ןײק ךױא זיא  רעטעּפש גָאט ַא טימ ןביירשרעביא טשרע העידי יד

 סע רעװ .ןטרַאװ וצ ןעוועג הלוח טינ ןענייז רענעייל יד .טינ קילגמוא

 ,גנוטייצ עשטייד רעדָא עשילגנע ןַא ןכירקכרוד ןבױהעגנָא רָאנ טָאה

 .טַאלב שידיי ַא ןיא סעיינ עשירפ ןייק טכוזעג טינ יוו-ייס טָאה

 -טינ עגיה יד סָאװ ,טלעוו רעטלַא רעד ןופ תועידי עשידיי וליפַא

 יטעּפשרַאפ עסיורג טימ רעדָא ,ןקורד ןטלעז ןגעלפ ןעגנוטייצ עשידיי

 -טינ יד ןופ זייווכעלקערב ןבילקעג עסערּפ עשידיי יד ךיוא טָאה ,ןעגנוק

 טַאלבנכָאװ עשידייישילגנע סָאד טָאה לַאּפ ןטסעב ןיא .רעטעלב עשידיי

 -יפַא יצ ,טַאלב עשידיי-שטייד ַא רעדָא ,ןָאדנָאל ןופ ,"לקינָארק שיאושזד;

 יד טנידעג ,טפירשטייצ רעשיאיירבעה ַא ןופ רעמונ רעקילעפוצ ַא ול

 ןשידיי ןגעװ תועידי ןופ לַאװק סלַא ןעגנוטייצ עשידיי רענַאקירעמַא

 ןיוש רימ ןבָאה ןביוא .רעדנעל-םייה עטלַא יד ןופ םיבושי יד ןיא ןבעל

 יד ןבָאה דנַאלסור ןיא ןעמָארגָאּפ ןופ תועידי .יד וליפַא זַא טלייצרעד

 יד ןיא .עסערּפ רענײמעגלַא רעד ןופ ןעמונעג ָאד ןעגנוטייצ עשידיי

 ?לַאנריַאשזד, סטסריוה טָאה םָאױגָאּפ רעוועינישיק ןכָאנ ןכָאװ עטשרע

 טַאלב ןשילגנע ןופ ןטימ ןיא טקורדעגּפָא ןיילַא תועידי ענױזַא עכעלטע

 ו שידיי ףיוא סי

 ךעלגעט ןעניישרעד ןבױהעגנָא ןבָאה דנַאלסור ןיא ןעוו ,1902 טניז

 "גָאט עשידיי עכעלטע --- רעטעּפש רָאי רָאּפ ַא טימ ןוא "דניירפ רעד,

 רָאג ןעגנוטייצ עשידיי עגיה יד ןבָאה ,ענליוו ןוא עשרַאװ ןיא רעטעלב

 ןרעמונ עטלַא ןכָאװ ייווצ ןוא ןבלַאהרעדנָא יד ןופ .ןבעל-גנירג ַא טַאהעג

 "רעביא ןעגנוטייצ עשידיי עגיה ןגעלפ רעטעלב עשידיי-שיאייּפָארײא

 עסערּפ עשידיייטינ עגיה יד סָאװ ,תועידי עטנַאסערעטניא עלַא ןקורד

 עשידיי עגיה ַא טגעלפ ןלַאפ ענעטלעז רָאג-רָאג ןיא ,ןזָאלעגכרוד טָאה

 .עּפָאריײא ןופ עשעּפעד ענעגייא ןַא ןכעלטנפערַאפ גנוטייצ

 סָאװ ,רעבעגסױרַא רעטשרע רעד ןעוועג זיא ןיײטשריּפַאס בקעי

 עשיאײצילָאּפ ןופ ןגעלפ סָאװ ,סרעטרָאּפער עכעלטע טלעטשעגנָא טָאה

 ןייז רַאפ ,ןלַאטרַאװק עשידיי יד ןופ תועידי-קינָארכ עקיטרָא ןגירק ןלַאװק

 ןצונ רע טגעלפ טעברַא רעקיזָאד רעד רַאפ ,בגא ."לַאנרושז-ןגרָאמ,

 ערעייז ןגעלפ ייז .טנעקעג טינ שידיי ןייק ןבָאה סָאװ ,םירוחב עגנוי

 ןגעלפ עיצקַאדער ןיא רעביירש יד ןוא ,שינָאפעלעט ןלעטשוצ ןטכירַאב

 -סיואק ןעוועג ןײטשריפַאס זיא ךיוא  .גנוטייצ רעד רַאפ ןביײרשנָא יז

 ןיא טנעדנָאּפסערָאקדּפַארגעלעט ַא ךיז ןפַאשרַאפ וצ גונעג "שירעגנערב

 יָארק שיאושוד; יד "לַאנרושזןגרָאמ , םעד ןלעטשוצ לָאז סָאװ ,ןָאדנָאל

 .ןָאדנָאל ןייק ןָא ןעמוק יז סָאװ ,גָאט ןבלעז םעד תועידי-"לקינ

 עגיה ערעדנַא יד ףיוא טָאה "לַאנרושז-ןגרָאמ,, ןופ ריפנייא רעד

 -ַאטא ןיא .טקריװעג טינ ןיטולחל ןרָאי ןופ ךשמ ןיא ןעגנוטייצ עשידיי

 ײלרעלַא רעטנוא שטיװָאקילעז ליצעג רָאסעּפָארּפ ךָאנ טגעלפ "טַאלבעג
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 .רעדנעל ץוט א ןופ ?טנעדנָאּפסערָאק, סלַא ןטליג ןעמענ עוויטקיפ
 ןרַאפ טנעדנַָאּפסערָאק רעטנכייצעגסיוא ןַא ןעוועג זיא ןיקמורפ םהרבא
 "עלעט ,טסָאּפ ךרוד רָאנ רעבָא ,זירַאּפ ןוא ןָאדנָאל ןופ ,*סטרעוװרָאפ;
 -ַאב וצ ,זירַאּפ ןופ טלעטשעגוצ עשעּפעד ןייא זיולב רע טאה שיפַארג
 רע טָאה "יירעגנערבסיוא, ענעי .,ןינושרעג ירָאגירג ןופ היוול יד ןטכיר
 טָאה "טייהראוו;, עקידנרירוקנָאק יד סָאװ ,רַאפרעד זיולב טביולרעד ךיז
 ,היוול רעד ייב ןשטנעמ םענעגייא ןַא טַאהעג קילעפוצ

 גנילירפ ןיא ןפָאלרַאפ ךיז טָאה השעמ עשיטסירעטקַארַאכ ַא ,בגא
 -טלעוו ַא טכַאמעג טָאה רעלימ יאול סָאװ טייצ רעד םורַא ,1911 ןופ
 ,סערעטניא ןלעיצעּפס םעד בילוצ ,לארשייץרא טכוזַאב טָאה ןוא עזייר
 "ץרא רַאפ ןפורסױרַא טלָאװעג טָאה עיצקַאדער-"טייהראוו, יד סָאװ
 ןייז ןגעוו ןעלקיטרַא סרעלימ טימ גנודניברַאפ ןיא ,ןעגנוריסַאּפ לאושי
 טכיראב ַא טקורדענּפָא טַאהעג גנוטייצ עקיזָאד יד טָאה ,ןטרָאד ךוזַאב
 ' -יזָאד רעד .סעינָאלָאק עטסערג יד ןופ רענייא ןיא עלהגיגח-םירוּפ ַא ןופ
 ןיא טַאלבנכָאװ ַא ןופ חסּפ ךָאנ ןיוש טקורדעגרעביא ,טכירַאב רעק
 רעד וצ ?לבייק רעלעיצעּפס, סְלַא ןרָאװעג ןבעגעגנָא זיא ,םילשורי
 -ַאק ַא טקורדעג עקַאט ךָאװ ענעי טָאה "רעצעביק, רעד .,?טײהרַאװע
 -סיוא ןַא :ןזיוועג טָאה סָאװ ,לקנוט ףסוי ןופ טנכייצעג דליב-רוטַאקיר
 "ץרא ןופ טּפעלש ,עלעגעוו םירָא ןַא ןיא טנַאּפשעג ,לדרעפ טרַאדעג
 -ַאּפ רעד טימ ,לדליב סָאד ,?טײהרַאװ; רעד וצ "?בייק; םעד לארשי
 .רעטכעלעג גונעג ןפורעגסױרַא טָאה ,טפירשרעטנוא רעקיס

 יד ןבָאה ,גירק-טלעוו רעטשרע רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןעוו
 -עגלַא רעד ןופ סעיינ-חמחלמ גונעג ןּפעש וצ טַאהעג ןעגנוטייצ עשידיי
 -ידיי רעקרָאי-רינ יד ןופ סעיצקַאדער יד ןיא ןעמ טָאה .עסערּפ רעניימ
 עשידיי ענעדיישרַאפ יד ףיוא ךיז טקוקעגמוא טינ ןיוש ןעגנוטייצ עש
 יד ןופ ןעמוקנָא ךָאנ ןגעלפ סָאװ ,תונושל עכעלטע ןיא רעטעלבנכָאװ
 ןשידיי םענעמוקעגייינ ַא ןלַאפעגנייא 1916 ןיא זיא .רעדנעל עטריאילַא
 -סעיינ עטשרע יד קרָאי-וינ ןיא ןדנירג וצ ,ןַאמדייז .פ .מ ,טסילאנרושז
 .רעטעלבנכָאװ עשילגנע-שידיי יד ןוא ןעגנוטייצ עשידיי עגיה רַאפ ָאוויב

 רעטעברַאטימ ַא יװ ןגָארקעג רע טָאה ,שילגנע ןופ רענעק רעּפַאנק ַא
 -וקעגנָא טשרע ךיוא ןַאד זיא רעכלעוו ,ןַאמרעקוצ .ז .ש ןכעלטנגוי םעד
 ,עקירפַא-םורד ןֹופ ןעמ

 -ָאד רעד ןופ ןלַאװק-סעיײנ יד ןענייז ,ןעגנודניברַאפ ןָא ,ןעלטימ ןָא
 רענָאדנָאל יד ,רעדיוו ,ןעוועג "רוטנעגַא-סעיינ רעשידיי רעטשרע; רעקיז
 -גַארפ ןוא שטייד ןיא ןטפירשנכָאװ עשידיי עכעלטע יד טימ ,?לקינָארק,
 ןגעלפ ייז סָאװ תועידי עשידיי עוװַאקישט רַאפ .ץייווש רעד ןופ ,שיזיוצ

 ןעוו ןטלעז ייז ךיז טָאה ,ןלַאװק עטקיסעלכַאנרַאפ יד-טָא ןופ ןשיפסיורַא
 זיא ,סנשָארג יװ רעמ ןעגנוטייצ עשידיי יד ייב ןגירק וצ ןבעגעגנייא
 ןוא טַאלבנכָאװ שילגנע-שידיי ַא ןיא רעטעברַאטימ ַא ןרָאװעג ןַאמרעקוצ
 רעירפ ךָאנ טָאה ,ןַאמדייז .ןָאיגעל ןשידיי ןיא ןעניד קעװַא ןכיג ןיא זיא
 רעטנוא ןלױּפ ןיא טעטש עשידיי ןזײרַאב וצ טייקכעלגעמ ַא ןגָארקעג
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 "ָארויב; ןייז טכַאמרַאפ ןצנַאגניא רע טָאה .עיצַאּפוקֶא רעשטייד רעד

 רעד ןופ טנעדנָאּפסערָאק סלַא עּפָאריײא ןייק ןזָאלעגקעװַא ךיז טָאה ןוא

 ."טייהראוו,

 -לושַאב ןַאמדיײז זיא ,סעיצנעדנָאּפסערָאק עשטיידדָארּפ ענייז רַאפ

 ליפ ױזַא סױרַא רע טזייוו טסיזמוא טינ זַא ,"גָאט , ןיא ןרָאװעג טקיד

 טימ --- טכוזַאב רע סָאװ טעטש עלַא ןיא ,ןשטייד יד רַאפ גנורעטסײגַאב

 ןכָאנ ףכית ךיז טָאה ןַאמדייז .הכולמ רעשטייד רעד ןופ ףליה רעד

 טגָאלקעג רע טָאה ָאד .עקירעמַא ןייק טרעקעגקירוצ דנַאטשליטשנפַאװ

 טלעג לסיבַא ןענואוועג ןליפַא טָאה ןוא גנודמיולרַאפ רַאפ "גָאט, םעד

 טָאה גנוטייצ עטגָאלקעגנָא יד ,סעצָארּפ ַא ןָא ,גנוקידלושטנַא ןַא טימ

 "נָא טכירעג רענַאקירעמַא ןַא וצ ןלעטשוצ טנעקעג טינ ןפוא-םושב ךָאד

 רעבָא .ןעגנוטּפױהַאב עריא ןקיטעטשַאב ןלָאז סָאװ ,ןזײװַאב ערַאבמענ

 טװאורּפעג טינ גנַאל ןרָאי ןַאמדייז ןיוש טָאה טנעדיצניא םענעי ךָאנ

 ,רוטנעגַא-סעיינ עשידיי עיינ ַא ןלעטשוצפיוא

 ןיא סערגנָאק-םולש רעד ןעמוקעגרָאפ גירק ןכָאנ דלַאב זיא לייוורעד

 עסיורג ַא ךיז טימ טַאהעג טָאה ןָאסליװ טנעדיזערּפ ואוו ,ליַאסרעוו

 קרָאירינ ןופ עסערּפ עשידיי יד .ןטסילַאנרושז רענַאקירעמַא עטיווס

 -גוטייצ יירד ,ןטרָאד ןטָארטרַאפ ןייז וצ טייקכעלגעמ ַא ןגָארקעג טָאה

 .בֵא : ןרָאפעג ןענייז סע .טצונעגסיוא עיגעליווירּפ עקיזָאד יד ןבָאה ןעג

 :?לַאנרושזױגרָאמ,/ ןופ ןַאמשיפ בקעי :"סטרעוורָאפ; ןרַאפ ,ןַאהַאק

 ןרַאפ -- ,טנעדנָאּפסערָאק רענָאטגנישַאו ?סגָאט; םעד ,קניפ ןבואר

 ןעוו ןלַאפ ליפ ןעוועג ןענייז זירַאּפ ןיא ןייז רעייז ןופ ךשמ ןיא "גָאט;

 טימ תוכייש ןיא רקיע רעד ,ןטכירַאב עגנַאל ןרישעּפעד טזומעג ןבָאה ייז

 -ָאנימ רַאפ סעיצַאגעלעד עשידיי עטקיניײארַאפ יד ןופ ןעגנוכיירגרעד יד

 -ַארַאלקעד:-רופלַאב רעד ןופ גנוקיטעטשַאב רעד רַאפ ןוא ,טכער-ןטעטיר

 ,עיצ

 ַא רַאפ טנעמַאדנופ םעד טגיילעג עזייר רענעי ףיוא טָאה ןַאמשיפ

 טָאה ןַאהַאק .גנוטייצ ןייז רַאפ ,טסניד-סעיינ רעשידיי רעטגייווצרַאפ

 עשיאייּפָארײא ענעדיישרַאפ ןיא ןטנעדנָאּפסערָאק טלעטשעגנָא ךיוא

 עקיטיונ יד ןכַאמ וצ טביולרעד טינ ץלַא ךָאנ יז טָאה רע רעבָא ,טאטש

 עטסרעסיוא ןיא ןדייס ,ןשעּפעדיָאידַאר ןוא -ףַארגעלעט רַאפ תואצוה

 -"רָאג טרּפ םעד ןיא טָאה "גָאט, ןופ רעטערטרַאפ רעד .,ןלַאפ-סמַאנסיױא

 וצנָא טקיטכעמלופַאב טינ םיא טָאה גנוטייצ ןייז .ןָאט טנָאקעג טשינ

 .ןטנעדנָאּפסערָאק-טסָאּפ וליפַא ןלעטש

 יד ןיא ןוא גירק-טלעוו ןטשרע ןופ ךשמ ןיא ןענייז עּפָאריײא ןיא

 -עדנאגאּפָארּפ ײלרעלַא ןעמוקעגפיוא המחלמ רעד ךָאנ ןרָאי עטשרע

 -ָאד יד ןופ לייט ַא ,"סָארויב-סעיינ, סלַא ןטלָאגעג ןבָאה סָאװ ,ןטַארַאּפַא

 ןבָאה ערעדנַא .עשיטסירוטנַאװַא ןעוועג ןענייז ןעגנומענרעטנוא עקיז

 ןוא ,תוכולמ עיינ עקידנעמוקפיוא יד רַאפ גנומיטש ןפַאש וצ טימעג ךיז

 וצ טכירעגפיוא טפָאהעג ןבָאה סָאװ ,ןטפַאשרעקלעפ-טעטירָאנימ רַאפ

 ,םולש רעליאסרעװ ןכָאנ ןרעוו
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 טלָאמעד טָאה ,ךיירטסע ןופ גנילטכילפ רעקניגנוי ַא ,יודנאל בקעי

 ןקישוצסױרַא ןביוהעגנָא ,עוויטַאיציניא רענעגייא ןייז ףיוא ,דנַאלָאה ןיא

 יד ןופ ןסערעטניא יד ןיא עסערּפ רעשידנעלָאה רעד וצ "תועידי עשידיי,

 -- ןעמָאניעמריפ םעד ןעמונעגנָא טָאה רע .ןעגנובערטש עשיטסינויצ

 ןליפַא ןענייז ןציטָאנ ענייז עכעלטע .?ָארויב-"ץנעדנַאּפסערָאק עשידיי;

 -ּפָא ןענייז ייז ןוא ןרָאטקַאדער-סגנוטייצ עשידנעלָאה יד ןרָאװעג ןלעפעג

 -1פאוו ןכָאנ דלַאב ,ױדנַאל זיא גנוקיטומרעד ַאזַא ךָאנ .ןרָאװעג טקורדעג

 רעד וצ טרעטנענרעד ךיז טָאה רע ואוו ,ןָאדנָאל ןייק קעװַא ,דנַאטשליטש

 טימ טנַאקַאב ךיז רע טָאה ָארויב רעד םורַא .ָארויב-טלעוו רעשיטסינויצ

 ןוא גנורַאפרעד רעמ טימ דנַאלסור ןופ רעוט ןשיטסינויצ ןגנוי ַא ךָאנ

 "סָארג זיא ייווצ יד ןופ .ןַאמסָארג .ריאמ --- סעיציבמַא ערעסערג טימ

 "עג טַאהעג טָאה רע .טסילַאנרושז רענערַאפרעד רעד ןיוש ןעוועג ןַאמ

 -סָארג .ןעגנוטייצ עשיסור עלַארטנעצ רַאפ טעברַא-שזַאטרָאּפער ןָאט

 זיא רע ואוו ,עקירעמַא ןייק געוו ןפיוא ןעוועג ךיוא טלָאמעד זיא ןַאמ

 ןבָאה .םוטנדיי רעניארקוא ןופ רעטריגעלעד-טימ סקינלַארָאק .רד ןעוועג

 -םיוא ןלָאז ייז ,תופתוש ַא ןסָאלשעג ןַאמסָארג ריאמ ןוא יודנאל בקעי

 רענײמעגלַא ןוא רעשידיי רעד רַאפ רוטנעגַא:סעיינ עשידיי ַא ןלעטש

 .עיסימ עשלהק ןייז ןקידנערַאֿפ טעװ ןַאמסָארג יו ךיג ױזַא ,עסערּפ

 -עגנָא ?ָארויב-ץנעדנַאּפסערָאק עשידיי, יד ןיוש טָאה 1920 ןיא

 רעד ןופ אדבוע יד .ןָאדְנָאל ןיא ןוא קרָאיזוינ ןיא ,ןרינָאיצקנופ וצ ןביוה

 ןוא טנפעעג ןײלַא טָאה ןַאמסָארג ריאמ סָאװ ,ָארויב רעקרָאידוינ

 "וצ .ז .ש ןטסילַאנרושז עשידיי עגנוי ייווצ וצ ךָאנרעד ןבעגעגרעביא

 ךיז ןדניברַאפ וצ ןייז טפרַאדעג טָאה ,שטיװָאניבַאר לאקזחי ןוא ןַאמרעק

 רענַאקירעמַא רענײמעגלַא רעד ןוא רעשילגנע-שידיי ,רעשידיי רעד טימ

 רעצנַאג רעד ןופ תועידי עשיפַארגעלעט טימ ייז ןענידַאב וצ ,עסערּפ

 טָאה ,יודנאל בקעי ןופ טנפעעג ,ָארויב רענָאדנָאל יד .טלעוו רעשידיי

 "נעצ עשידיי עקיטכיוו עטלַא עלַא ןיא ןטנעדנָאּפסערָאק ןגירק טפרַאדעג

 "רעביא ףיוא עלַארטנעצ סלַא ןעניד וצ ןוא ,טלעוו רעטלַא רעד ןופ ןרעט

 ךיוא יו ,עקירעמַא-םורד ,עקירעמַא ןייק סעיינ יד שיפַארגעלעט ןקישוצ

 ךיז טָאה ןַאמסָארג ריאמ .עטיל ןוא ןלױּפ ןיא עסערּפ רעשידיי רעד וצ

 .ןָאדנָאל ןייק טרעקעגקירוצ דלַאב

 טָאה סָאװ ,עיצוטיטסניא-סעיינ עקיזָאד יד ךיז טָאה לענָאיסעפָארּפ

 -פַארגעלעט עשידיי; ןעמָאנ םעד קידנעטש ףיוא ןעמונעגנא ןכיגניא

 עריא .לענשיץילב טריסערגָארּפ -- ?ַאטיא, --- טצריקרַאפ ,"רוטנעגַא

 -ךעלטרָאװטנַארַאפ ןוא עלעיַאר סלַא ןרָאװעג טנעקרענָא ןענייז תועידי

 ןביוהעגנָא דלַאב ןבָאה ןעגנוטייצ עשידיי יד סָאװ .עטלעטשעגפיונוצ

 -סערג רעד .טינ שודיח ןייק זיא רוטנעגַא רעקיזָאד רעד ןופ תועידי ןצונ

 וצ טניואוועג ,*סערּפ דעטײאישָאסַא; יד סָאװ ןעוועג זיא רעדנואוו רעט

 ןופ סיזַאב ןפיוא ןרוטנעגַא דנַאל ערעדנַא טימ ןזיולב ןָאט וצ ןבָאה

 "יזָאד יד ןצונַאב וצ ןַאלּפ ַא טכַארטַאב טסנרע טָאה ,שיוטסיוא-תועידי

 -ניא רעשידיי רַאפ עלַאיליפ ַא סלַא רוטנעגַא-סעייג עטריזילַאיצעּפס עק
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 ענערַאפרעדמוא יד ןבָאה שינעדנעטשרַאפסימ ַא רעביא .עיצַאמרָאפ

 וצ סנַאש ןקיזָאד םעד ןריולרַאפ ןָאדנָאל ןיא *ַאטיא, רעד ןופ ןרענָאיּפ

 .ןעגנוטייציגָאס רענַאקירעמַא טנזיוט ןענידַאב

 רָאג ןעוועג *ַאטיא , רעד ןופ טירש-ןרענָאיּפ יד ןענייז ?לעירעטַאמ

 ,דנַאלסור ןופ ןעגנילטכילפ ,ןטסינויצ עכעלגעמרַאפ עטלייצעג .עכַאװש

 "ייב רעדנירג יד ןפלָאהעג ןבָאה סָאװ ,עטשרע יד ןשיוצ ןעוועג ןענייז

 ןייק ייז ןבָאה עסערּפ רעשידיי רעד .ןופ .ןטיוניץנַאניפ ערעייז ןעמוקוצ

 .ןגָארקעג טינ גנוקיטומרעד עלעירעטַאמ

 קירעהעג טפרַאדעג ןוא טנעקעג ןבָאה סָאװ ,ןעגנוטייצ עקיצנייא יד
 ןלעטש ןענעק ךיז לָאז רוטנעגַא עיינ יד ידכ ,סעיינ עשידיי רַאפ ןלָאצַאב
 .עקירעמַא ןיא ןעגנוטייצ עשידיי עכייר יד ןעוועג ןענייז ,סיפ יד ףיוא
 -ַאב ןעוועג ןיילַא *לַאנרושז"ױגרָאמ, רעד זיא ןעגנוטייצ עקיזָאד יד ןופ
 "ךגרָאמ; רעד .טסניד-סעיינ רערַאבטסָאק רענעגייא ןַא טימ טגרָאז
 ענעי רַאפ זיולב ןלָאצַאב ןוא ןעמעננָא טנעקעג רַאפרעד טָאה *לַאנרושז
 .טלעטשעגוצ טינ טָאה ןָאדנָאל ןיא עלַארטנעצ ענעגייא יד סָאװ ,תועידי
 זַא ,סעיינ עטסיזמוא וצ טניואוועגוצ ױזַא ןעוועג זיא ?טַאלבעגַאט,, סָאד
 : טנעקעג טינ סעקיאמַאקךהָאזהרש יד ןופ ןעמ טָאה סנשָארג וליפַא
 ןופ תועידי יד יצ קּפוסמ ןעוועג זיא "סטרעוורָאפ, רעד ,ןגירקסױרַא
 עסיורג עקיזָאד יד טָאה ,רשכ שיגָאלָאעדיא ןענייז רוטנעגַא רעיינ רעד
 טָאה ןוא ,ןשעּפעד עטצונַאב רַאפ זיולב טלָאצעג טשרעביל ךיוא גנוטייצ
 סָאװ ,"גָאט, רעד זיולב .קינײװ ץנַאג תועידי-*ַאטיא, טצונעג טייצ ַא
 ,"לַאנרושז"גרָאמ ,, ןופ ץנערוקנָאק:סעיינ רעד טימ טנכערעג ךיז טָאה
 יד ןופ ךשמ ןיא ,רָאי ַא רעלָאד 6,000 זיב 2,500 ןופ טלָאצעג טָאה
 "עג ןבָאה סָאװ ,רעטעלבנכָאװ עשילגנע-שידיי יד .ןרָאי רע20 עטסעב
 ןוא סעיינ טימ ללש ַא רַאפ ךָאװ ַא רעלָאד 10 וצ זיולב ןלָאצ טפרַאד
 ךעלטקניּפ טינ ךיוא עמוס עקיטשינ עקיזָאד יד ןבָאה ,סעיצנעדנַאּפסערָאק
 .טלָאצעג

 רעד ןופ ןצכעריפ עלעירעטַאמ יד עגונב טייקנדיײשרַאפ-סגנוניײימ ַא
 קרָאירינ ןיא ןשטיװָאניבַאר ןוא ןענַאמרעקוצ ןשיוצ ,רוטנעגַא-סעיינ
 ,עקירעמַא ןייק ןיודנאל טכַארבעג טָאה ,ןָאדנָאל ןיא ןפעש ערעייז טימ
 רעד ןופ ןענייז שטיוװָאניבַאר ןוא ןַאמרעקוצ ,1921 ןופ טסברַאה ןיא
 -קַאדער סלַא טַאהעג ןרָאי ןופ ךשמ ןיא טָאה ױדנַאל .קעװַא רוטנעגַא
 ןכיגניא זיא רעכלעוו ,ןיקסנָארגא ןושרג ָארויב רעקרָאי-וינ רעד ןופ ןרָאט
 ןופ רעבעגסױרַא-רָאטקַאדער רעד טציא זיא רע ואוו ,םילשורי ןייק קעוװַא
 -לעוו ,רעשיפ יאול ;"?טסוָאּפ ןײטסעלַאּפ, גנוטייצ רעטסקיטכיוו רעד
 "ץעּפס; ַא ןרָאװעג זיא רע ואוו ,דנַאלסור ןייק קעװַא דלַאב ךיוא זיא רעכי
 ; עסערּפ רעלַארעביל רענַאקירעמַא רעד רַאפ םינינע עשיטעװָאס רעביא
 רעשידיי טימ טציא ךיז ןעמענרַאפ סָאװ ,יקסראּפ .מ ,ןַאמלגיּפש םַאיליװ
 ןקירָאײגנַאל ןייז ןופ טײטשַאב עיצקַאדער עקיטציא ןייז / .יירעוט-ללכ
 ףעלַא רעלעטשטפירש יד ןופ ,רַאילָאמס סירָאב ,טנעדנַאּפסערָאק-טּפױה
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 רעװעשרַאװ רעד ןופ ףעש םענעזעוועג ןופ ןוא ,קינשטַאבַאט .א ןוא ץכ

 .סעזָאמ .מ ,ָארויב-*ַאטיא,

 "סיזקע "ַאטיא; יד סָאװ טרעדנוהרָאיײלטרעפ םעד ןופ ךשמ ןיא

 יד ןופ ףוס םייב .ץנעדיזער-טּפיוה ריא ןרָאװעג קרָאירינ זיא ,טריט

 רעד טימ גנודניברַאפ ןייז ןסירעגרעביא ןַאמסָארג ריאמ טָאה ןרָאי רע0

 סלַא ,רעירפ ,םזינויצ םעד עיגרענע עצנַאג ןייז ןעמדיוו וצ ידכ ,"ַאטיא,

 -סינָאזיװער םירבח עטסקיטכיוװ סיקסניטָאבַאשז רימידַאלװ ןופ רענייא

 רעד .ײטרַאּפ-טַאטשנדיי רעד ןופ רעריפ-טּפיױה סלַא ,סנטצעל ; ןעט

 רעד ןופ םינינע עטגיײוװצרַאפ-טלעוװ ענעסקַאװעגסױא יד ןריפנָא ןופ לוע

 ךָאנ זיא רעכלעוו ,ןיודנאל בקעי ףיוא ןלַאפעג ןצנַאגניא זיא ,?ַאטיא

 "נעגַא-סעיינ רעקיזָאד רעד ןופ םילוגלג עלעירעטַאמ ײלרעלַא ךָאנ ,טציא

 ,רָאטקעריד-טּפױה ריא ,רוט

 "נָא ,עיצַארָאּפרָאק עטַאװירּפ ַא ןעוועג *ַאטיא, יד זיא בײהנָא ןופ

 רעד םורַא .רעדנירג-טּפיוה ייווצ עריא ןופ טרילָארטנָאק ןוא טריפעג

 זיא העד-לעב רעקיצנייא רעד ןבילבעג לעמרָאפ זיא ױדנַאל סָאװ טייצ

 "גירג ךיא זַא ,בצמ ַאזַא וצ ןעגנַאגרעד רוטנעגַא-סעיינ רעד ןופ עגַאל יד

 ךיוא םיא ךיז טָאה סע זיב ,טימעג קרַאטש ךיז טָאה רעריפנָא ןוא רעד

 "יטסניא עשלהק ַא ןיא גנומענרעטנוא יד ןעלדנַאװרַאפ וצ ןבעגעגנייא

 רענגַאקירעמַא עקיטכיװ לָאצ ַא ןופ טרילָארטנָאק טרעוו סָאװ ,עיצוט

 .רעוטיללכ עשידיי

 ךיוא *ַאטיא; יד זיא ,עקירעמַא ןיא קילדנעצרָאי ןטשרע ריא ןיא

 "רֶא ןוא םידיחי עשידיי עכעלגעמרַאפ ןופ ףליה ןופ קיגנעהּפָא ןעוועג

 טינ ןוא עקירעמַא ןופ טינ ,ןילַא עסערּפ עשידיי יד תמחמ ,סעיצַאזינַאג

 "גסקַאװ עריא ןקעד טנעקעג טינ ןרָאי עטסעב יד ןיא ןבָאה ,עּפָאריײא ןופ

 ,קיטיונ רָאנ זיא סע ואוו ,םוטעמוא ןטנעדנָאּפסערָאק ףיוא תואצוה עקיד

 רעטנזיוט ןקישוצרעבירַא ףיוא ,ןטסָאקיָאידַאר ןוא ףַארגעלעט ףיוא ןוא

 יד ןעוו ,עיסערּפעד רעד רַאפ ןרָאי יד ןיא רָאנ .ךעלגעט סעיינ רעטרעוו

 ףיוא ןיטעלוב ןכעלגעט םעניילק ַא ןבעגעגסױרַא טשרעוצ טָאה ?ַאטיא,

 ,גנוטייצ עכעלגעט ַא טעמכ טייצ לקיטש ַא וליפַא םעד ךָאנ ןוא שילגנע

 עשיטסינויציָארּפ וצ רעטנענ ןענַאטשעג עיצוטיטסניא עקיזָאד יד זיא

 רוטנעגַא רעקיזָאד רעד ןופ ןלייז יד ןענייז ןרָאי ערעווש יד ןיא ,ןזיירק

 רעד ןופ ןזיירק יד וצ רעמ ןרעהעג סָאװ ,רעוט-ללכ עשידיי ענעי ןרָאװעג

 "עדעפ-הקדצ יד וצ ןוא ?טניָאשזד, םוצ ,"עטימָאק שיאושזד ןעקירעמַא;

 ' .סעיצַאר

 טינ טָאה עיצַאטנעירָא-?ַאטיא; רעד ןיא גנורעדנע עקיזָאד יד

 יד .טסנידיסעיינ ריא ןופ טײקשיאײטרַאּפמוא יד טרירעגנָא ךעלקרעמ

 .ַא ןבָאה ןפרַאד ייז זַא ,טליפרעד טרָאפ ןבָאה רעוט-ײטרַאּפ עשיטסינויצ

 -געגַא עשידיי יד טָאה ,ייז וצ רעטנענ ןייטש לָאז סָאװ ,רוטנעגַא-סעיינ

 יַאּפַא'סעיינ םענעגייא ריא טעדנירגעג ,1934 ןיא ,לארשייץרא רַאפ רוט

 רעדנירג רעד .ץנעדנָאּפסערָאק רעניטסעלַאּפ --- *רָאקלַאּפ , םעד ,טַאר

 "לַאװרַאפ-רָאטקַאדער ריא ןוא "רָאקלַאּפ , ןופ לײטּפָא רענַאקירעמַא ןופ
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 "עג ןרָאי ליפ זיא סָאװ טסילַאנרושז ַא ,רָאטנָאמ ירנעה ןעוועג זיא רעט
 ילַאּפ, רעד ,"ליּפַא ןטײסעלַאּפ דעטיינוי, ןופ רָאטקעריד רעד ךיוא ןעוו
 רענַאקירעמַא עטריסערעטניארַאפ עלַא ,עסערּפ עשידיי יד טנידַאב *רָאק
 ,סעיינ לארשייץרא טימ םידיחי ןוא סעיצַאזינַאגרָא

 -סעיינ עשידיי ַא ךָאנ ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ,1941 ,ינוי ןיא
 עסערּפ עשידיי עקיגנעהּפָאמוא, ןעמָאנ ןרעטנוא ,קרָאי-ינ ןיא רוטנעגַא
 ןופ טציטשעג טרעוו סָאװ ,רוטנעגַא עיינ יד טָאה בײהנָא ןופ ."טסניד
 ײלַאיצעּפס טלָאזעג ,רעוטיללכ ןוא ןטסילַאנרושז עשיטסינויצ לָאצ ַא
 רעביא ןעלקיטרַא ןיא ,עקירעמַא רעשידיי רעד ןופ סעיינג ןיא ךיז ןריז
 "ךַאמ ,ןירעריפנָא ןוא ןירָאטקַאדער יד ,ןדיי ןריסערעטניא סָאװ םינינע
 ."אטיא, יד יװ םיכרד ערעדנַא ףיוא טעברַא ריא טריפ ,קרַאמוינ ַאט
 ."ראקלַאּפ , ןטימ ןכַאמּפָא ןסָאלשעג ָארויב עיינ עקיזָאד יד טָאה סנטצעל
 ?לטב זיא תועידי "לַאנרושזגרָאמ, ןצונָאב וצ ךַאמּפָא רעקידרעירפ ריא
 -עלבנכָאװ רענַאקירעמַא-שידיי רַאפ ָארויב-סעיינ עקיזָאד יד .ןרָאװעג
 ןיא עלַארטנעצ ענעגייא ןַא ןענעפע וצ ןעמונרַאפ טיירב ךיז טָאה ,רעט
 ןענייז סאוו ,רעדנעל עלַא ןיא ןטנעדנָאּפסערָאק ןלעטשוצנָא ןוא ,ןָאדנָאל
 טימ ןרָאװעג טכַאמעג ךיוא זיא גנודניברַאפ ַא .ךָאיזיצַאנ ןופ טיירפַאב
 ןופ טייבסיוא ןַא רַאפ ,דנַאברַאפױטעוװָאס ןיא ָארויב-סעיינ עשידיי ַא
 ,סעיינ

 סָאװ ,רעלעט , .י רעטכיד ןוא טסילַאנרושז רעשידיי רעגנוי רעד
 ליפ טָאה ןוא "לַאנרושזרגרָאמ, ןטימ ןדנוברַאפ ךָאנ טציא זיב זיא
 עסערּפ רעשידיי,, רעיינ רעד ןיא ןוא *רָאקלַאּפ, ןיא טעברַאעגטימ ןרָאי
 ."רָאקלַאּפ, ןופ רָאטקַאדצר ןרָאװעג ,1944 ,רעבָאטקָא טניז זיא ,"טסניד
 רעשידיי רעקיגנעהּפָאמוא, רעד ןיא וװיטקַא רעמ ןרָאװעג ךיוא זיא רע
 ."טסניד עסערּפ

 ,עסערּפ רעשידיי רעד ןופ ךוב"ייליבוי ןיא ,לקיטרַא סרעלעט טיול
 רעד זַא ,סיוא טמוק ,ןרוטנעגַא עטעדניברַאפ יד טימ "רָאקלַאּפ, ןגעוו
 תואצוה עשיפַארגעלעט סנעמעוו ,זָאיציפָא רעשיטסינויצ ַא ,*רָאקלַאּפ,
 -ידיי עקיגנעהּפָאמוא ,, יד ;רוטנעגַא רעשידיי רעד ןופ טקעדעג ןרעוו סע
 רַאפ עיצַאטוּפער ַא וליפַא ןברָאװרעד ךיז טָאה סָאװ ,"טסניד-עסערּפ עש
 ייווצ לד"טָא ןופ עיצַאניבמָאק עיינ יד ; טײקשיטנַאטילימ רעשיטסינויצ
 םענייאניא רעבָא ןענייז --- רוטנעגַא-סעיינ רעשידיי-שיטעװָאס ַא טימ
 זַא ,ךיוא ןסייה לָאז סע .עיצוטיטסניא עשיאיײטרַאּפמוא ןימ ַא סעּפע
 ,םזינויצ םוצ ןדנובעג טינ ןפוא-םושב זיא טַאניבמָאק-סעיינ רעיינ רעד
 רענַאקירעמַא ןופ ןויירק עלַא ןופ ןטנענָאבַא ףיוא רָאג ךיז טציטש רע
 ,םוטנדיי

 ,ןייז וצ רעשמ ךיז רעלבירג רעפיט וצ ןייק ןייז טינ רעבָא ףרַאד'מ
 -ייוו טינ זיא ,גנוריפנָא סרעלעט .ל .י רעטנוא רוטנעגַא-סעיינ עיינ יד זַא
 ןופ זיא "ַאטיא, יד יװ ,ערעפס-ןסערעטניא רעשיטסינויצ רעד ןופ רעט
 -עפ-הקדצ יד ןופ ןוא *טניָאשזד, ,"עטימָאק שיאושזד ןאקירעמַא; רעד
 | ,סעיצַארעד
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 ,ןלעטשוצטסעפ ידכ ,זיולב טנכייצרַאפ ָאד טרעוו ןינע רעצנַאג רעד
 ןופ רעטנורַא ייז ןענייז סעייניטלעוו ןיא סָאװ ,ןעגנוטייצ עשידיי יד זַא
 טנידַאב עלַא ןיוש ןרעוו ייז תמחמ ,ןעגנוטייצ עשידיייטינ יד ייב טסעק
 ןטַארַאּפַא-קורד עשיפַארגעלעט עטקעריד טימ "סערּפ דעטיינוי רעד ןופ
 סלַא ,טסניד "סרעטיור; ךָאנ טָאה גנוטייצ ןייא ןוא ,סעיצקַאדער יד ןיא
 ןרעוו סָאװ ,ןרוטנעגַא-סעיינ עשידיי ייב "טסעק ףיוא , יז ןענייז ,בָאגוצ
 ,להק ןשידיי ןיא ןעגנוטכיר יילרעייווצ ןופ ןטלַאהעגסיױא

 -ָאריבג יא זיא "סטרעוורָאפ , רעד זַא ,טכַארטַאב ןיא טמענ'מ ןעוו
 וגַא יא ,זיא "לַאנרושזךגרָאמ, רעד ;שיטסינויצ-דלימ יא ,שיטַארק
 רעד ; שיטעװָאס-"טייקינייא ,, ךיוא וצרעד ןוא ,שיטסיחרזמ יא ,שיטסיד
 טימ ןטעברַאוצטימ טיירג רעבָא ,שיאײטרַאּפמוא-לַארעביל זיא ?גָאט;,
 -רַאפ זיא --- רעטנעצ ןוא סקניל ,סטכער ןופ ןעגנוטכיר עשידיי עלַא
 -סעיינ עשידיי יילרעעדייב ןופ "טסעק, עזייוולייט יד זַא ,ךעלדנעטש
 .ןעמוקַאב ליואוו ןעמעלַא ייז ףרַאד ןרוטנעגַא

 ןיא שידיי ,ןעגנוטייצ עשידיי ןיא שילגנע 2
 ןעגנוטייצ עשילגנע

 "גנע זיא עקירעמַא ןיא ןעמוקעגפיוא זיא עסערּפ עשידיי יד טניז
 ינוטייצ עטלייצעג זױלבַאכָאװ ,ּפעלשכָאנ ַאזַא ןעוועג רדסכ ריא ייב שיל
 בײהנָא םעד .שינעּפעשטוצ רעקיזָאד רעד ןָא ןעגנַאגַָאב ךיז ןבָאה ןעג
 רעטייווצ רעד ןופ רעבעגסױרַא רעד ,ןייטשנרעב שריה יבצ טכַאמעג טָאה
 ,חסּפ"ברע טָאה רע ןעוו ,"טסָאּפ, יד ,עקירעמַא ןיא גנוטייצ רעשידיי
 ."סעונ ערבעה, טַאלב ןקיכַארּפש"ריפ םעד טימ לזמ טוואורּפעג ,1
 ךיוא טקורדעג ןעוועג עקַאט זיא טפירשטייצ עװַאקישט עקילָאמניײא ענעי
 -ייד סָאד רָאנ ,שילגנע ןוא שידיי ץוח ַא ,שיאיירבעה ןוא שטייד ףיוא
 טינ עקירעמַא ןיא רעטעלב עשידיי עקידרעטעּפש יד וצ ךיז טָאה עשט
 רעדָא ערענעלק ןיא ןזיװַאב רעטפָא ךיז טָאה שיאיירבעה .טּפעלקעגוצ
 ןרָאטקַאדער טַאהעג ןבָאה סָאװ ,רעטעלב ענעי ןיא ןעגנולײטּפָא ערעסערג
 ַא לָאמַא טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,םיליכשמ רעטעברַאטימ ענעביוהעג רעדָא
 טפַאשרעטסיימ רעייז טימ רענעייל-םיליכשמ עטלייצעג רַאפ ןָאט ץנַאלג
 יא, ןַא ןבילבעג רדסכ רעבָא זיא שילגנע ,ןטסיליטס עשיאיידרבעה סלַא
 רעבעגסױרַא-טגנוטייצ עשידיי עטסרעמ יד ןופ ּפעק יד ןיא *סקיפ עייד
 רעשילגנע ןַא זַא ,טניימעג ןבָאה ייז ןופ עטסרעמ יד .ןרָאטקַאדער ןוא
 "וצ רעטעלב ערעייז וצ טעװ ,טײז עשילגנע עצנַאג ַא רָאג יצ ,לקניוו
 ,רענעייל ןוא ןטנענָאבַא עשידיי עטסרעמ יד ןופ רעדניק יד ןדניב

 -ירעמַא ןיא רעטעלב עשידיי ןופ רָאטקַאדער-רענָאיּפ רעטיוד רעד
 רעליפסיוא-טּפיוה רעד ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו ,ןייטשמלהי יכדרמ ,עק
 -עמַא ןיא טַאלב-גָאט ןשידיי ןטסטלע םעד ןיא טָאה ,?טַאלבעגַאט,, ןופ
 טָאה טניימעג .רעדניק רַאפ גנולײטּפָא עשילגנע ןַא טריפעגנייא עקיר
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 ןוא ,טַאלב ןייז :םידדצ עדייב ךעלצונ ןייז וצ ,ךיז טייטשרַאפ ,רע
 ןבָאה סָאװ ,גנוטייצ ןייז ןופ רענעײלטנַארגימיא יד ןופ תוחּפשמ יד
 ןדניבוצ טלָאזעג שילגנע ףיוא טייקשידיי ןגעוו ןזיומאלאש לסיב ןטימ
 -יא"ןירג יד ןופ שילגנע סָאד רָאנ .םוטנדיי םוצ רעקרַאטש רעדניק יד
 סמאמ ןוא סּפַאּפ, טָאה סָאװ ,ַאזַא ןעוועג זיא ןטסילַאנרושז עשיטנַארגימ
 ,גרַאװגנוי-לוש םייב קזוח םוצ טלעטשעגסױרַא *רעּפייּפ

 דצמ ןוואורּפ יד ןעוועג ןענייז שיטעטַאּפ רָאג זיב ןוא עװַאקישט
 םידיגמ ןופ ךיוא זייוולייט ,רעביירש ערעייז ,ןרעטלע עשיטנַארגימיא
 -עגטימ יד וצ רעדניק עקידנסקַאוװרעטנוא-יה יד ןדניבוצוצ ,ןלוש יד ןיא
 -ַאב טשינ ןבָאה ןרעטלע יד .םייה רעטלַא רעד ןופ ןצכעריפ עטכַארב
 ןיא שימָאק ןעגנילק טזומעג טָאה שילגנע ךוב-רעטרעוו רעייז זַא ,ןפירג
 עשיטנַארגימיא עטרַאּפשעגנײא לָאצ ַא .רעדניק ערעייז ןופ ןרעיוא יד
 קזוח רעד זַא ,טגייצרעביא ןעוועג ןענייז רעקידיירּפ ןוא רערעל ,רעביירש
 רענַאקירעמַא ןופ טמַאטש שילגנע רעייז רעביא רעדניק עשידיי עגיה ןופ
 ,ןילּפיצסיד רעטסעפ ַא ךרוד ןרעוו ןכָארבעגניײא ףרַאד סָאװ ,תורקפה
 "גיקדַאר יול לאכימ רַאפ טכַאמעג ךעלגעמ ןליפַא טָאה רוד רעקיזָאד רעד
 שילגנע ףיוא ןבעגוצסױרַא ןוא ןצעזרעביא וצ ,ןרָאי רע90 יד ןיא ןענאס
 "עג טכאמעג זיא גנוצעזרעביא עװַאקישט ענעי .דומלת ןצנַאג םעד
 ןופ טרָאװ ןרעדנוזַאב ןדעי ןופ ןשטייטרַאפ ךוב-רעטרעוו טימ ןערָאװ
 "עגסױרַא-רעצעזרעביא םעד ןופ ?ןטעטירָאטיױא-ליטס, יד ןוא ,טסקעט
 יד טנעקעג ּפַאנק ןײלַא ןבָאה סָאװ ,רעדניק לושילטימ ןעוועג ןענייז רעב
 םעד ןופ טַאהעג טינ גנונַא עטסעדנימ ןייק ןבָאה ןוא ךַארּפש עשילגנע
 "וצרעביא ןעמונעגרעטנוא ךיז טָאה "רעטסיימ , רעייז סָאװ רצוא-רוטְלוק
 י .ןצעז

 "ּפָא עשילגנע יד טָאה טרעדנוהרָאי ןופ בײהנָא ןיא יו טעּפש ױזַא
 ,קינרעיוװ (רעטיּפ) ץרּפ טריטקַאדער שיטקַאפ *טַאלבעגַאט , ןופ גנולייט
 "רעווש סקינרעיװ .,ץַאז ןשילגנע ןופ רעלעטשפיונוצ רעד ךיוא טלָאמעד
 ןוא ןציטָאנ רַאפ ענטעמַאה גונעג ןעוועג ךיוא זיא שילגנע רעשירעכיב
 "עג שטָאכ םיא ייב זיא ןושל סָאד רָאנ ,רעדניק עניילק רַאפ ךעלהשעמ
 -- וטפיוא ןַא ןעוועג ןיוש זיא ןיילַא סָאד .טקערָאק שיטַאמַארג ןעוו
 עשידיי-שילגנע לָאצ ַא ןופ שילגנע סָאד .?טַאלבעגַאט; ןרָאפ זיולב טינ
 -תבש ןופ ןטסקעט טימ טליפעגסיוא ,ןטפירש-שדוח ןוא רעטעלבנכַאװ
 טפָא זיא םירױטקַאדער-רעניבַאר ןופ (סנָאמרױס) תושרד-קיטנוז ןוא
 ,רעגרע ליפ ךָאנ ןעוועג

 ,עסערּפ רעשידיי רעד ןיא שילגנע סָאד זיא ןרָאװעג טכירעגפיוא
 וצ ןביוהעגנָא טָאה "טלעוו עשידיי, עטרידיסבוס-"םידוהַאי; יד ןעוו
 רעשילגנע רעד ןופ רָאטקַאדער סלַא ,1902 ןיא קרָאיוינ ןיא ןעניישרעד
 -ַאב רעד ןעוועג ןדַאלעגנייא זיא גנוטייצ רעקיזָאד רעד ןופ גנולײטּפָא
 טסיצילבוּפ רעקידנצנעלג ןוא רעטנרעלעג רעשילגנע-שידיי רעטמיר
 -נָאל רעד ןופ ךיוא ,רעטעברַאטימ טּפױה ענייז .סבָאקיישזד ףעזָאשזד
 -עלטנגוי טלָאמעד יד ןעוועג ןענייז ,ענעמוקעג ערעפס רעשידיי רענָאד
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 -ָאד יד סָאװ רָאי רָאּפ יד ןיא .לירב .י ןוא זאה עד בקעי ,רעביירש עכ
 רענעייל עשילגנע עטלייצעג עריא ןבָאה טריטסיזקע טָאה גנוטייצ עקיז
 ןופ טַאהעג האנה ךיוא אמתסמ ןבָאה ייז ןוא טנרעלעג ליפ קפס ַא ןָא
 ענעי ךיוא רָאנ .גנולײטּפָא רעשילגנע רעד ןופ ליטס ןוא ךַארּפש רעד
 רעד וצ טסַאּפעגוצ טינ רָאג ,טסנרע וצ ןעוועג זיא גנולײטּפָא עשילגנע
 "ץוו ןיא ,תוחּפשמ יד ןופ רעדניק-לוש-לטימ ןופ טייקיאייפ-סמַאנפיוא
 ,ןעמוקעגניײרַא זיא "טלעוו עשידיי יד, ןעמייה סעמ

 ןיוש טָאה ץנערוקנָאק-"טלעוו רעשידיי, רעד ןופ קורד ןרעטנוא
 רעשילגנע ריא ןופ רָאטקַאדער סלַא טלעטשעגנָא *טַאלבעגַאט; סָאד
 ,ןָאסנעמָארפ .ה .א טסילַאנרושז ןשילגנע-שידיי ןקיאייפ רעייז ַא טייז
 טכַארבעגּפָארַא ןיא גנולײטּפָא רעשילגנע רעד רַאפ ןירעטרָאּפער סלַא
 -סַאּפ זוָאר ,ןירעביירש עקידנגָאזוצ-ליפ ןוא ןירעכַאמדןרַאגיצ ַא ןרָאװעג
 -ַאיצָאס-רענָאילימ רענַאקירעמַא ןופ יורפ עטמירַאב-רעטעּפש יד ,רָאט
 -ײטּפָא עשילגנע יד טָאה רָאי 5 םורַא .סקואטס סּפלעּפ ןהָאשזד טסיל
 -עג טלָאװ סָאװ ,ףָאטש ןקיסַאּפ גונעג טַאהעג ?טַאלבעגַאט; ןופ גנול
 -קזוח יד .תוחּפשמ עשידיי ןופ רענעייל עכעלטנגוי ןקידירפַאב טנעק
 רעבָא ןיוש זיא "רעּפייּפ סמַאמ דנע סּפַאּפ, וצ גרַאװגנוי ןופ גנואיצַאב
 "יירש עשילגנע יד סָאװ עיסקָאדָאטרָא יד ,טלצרָאװעגניײא ױזַא ןעוועג
 םיחיגשמ ןוא םינבר יד ןקידירפַאב וצ ןטכעלפניײרַא טזומעג ןבָאה רעב
 זיוה ןייא ןיא ביוא ,קפס ַא זיא סע זַא ,קידנעיצנָא קיניײװ ױזַא ןעוועג זיא
 טייז רעשילגנע רעד ןיא טקוקעגנײרַא רעדניק עשידיי ןבָאה טרעדנוה ןופ
 ,"טַאלבעגַאט,, ןופ

 טָאה עסערּפ רעשידיי רעד ןיא טירטנײרַא סנייטשנרעב ןַאמרעה
 יד ןיא ןעגנולײטּפָא עשילגנע יד ןופ הכרעמ יד ןרעסעברַאפ טלָאזעג
 ןברָאװרעד ךָאד רע טָאה עיצַאטוּפער עסיורג ןייז .ןעגנוטייצ עשידיי
 ,"גָאט , ןיא ןעלקיטרַא-טייל יד טימ ץוח ַא .טסילַאנרושז רעשילגנע סלַא
 *סונַאמ ןשילגנע ןופ ןטעברַאַאב ןוא ןצעזרעביא טזומעג טָאה'מ סָאװ
 ןייטשנרעב טָאה ,םעט ןשידיי לקערב ַא ןבָאה שטָאכ ןלָאז ייז טּפירק
 עקינייװ יד ייב שטָאכ ןעלקיטרַא ענייז טימ ןעמענוצסיוא טַאהעג קשח
 רעד ןיא שילגנע זיא רעטסעפ רָאנ .טַאלב ןייז ןופ רענעייל-שילגנע
 ןופ גנולײטּפָא רעשילגנע רעד ךרוד ןרָאװעג טינ טרָאפ עסערּפ רעשידיי
 טָאה טקערידמוא .טפַאשרָאטקַאדער סנייטשנרעב ןופ ךשמ ןיא ,"גָאט,
 -עגַאט, ןופ גנולײטּפָא עשילגנע יד ןרעגרערַאפ וצ זיולב טקריװעג רע
 -ער וצ ןענָאסנעמָארפ .ה .א ןעמונעגוצ טָאה רע סָאװ םעד ךרוד ,*טַאלב
 ,"גָאט , ןופ גנולײטּפא עשילגנע יד ןריטקַאד

 .י ןרָאװעג ןַאד זיא "טַאלבעגַאט ,, ןופ רָאטקַאדער רעשילגנע רעד
 רעשילגנע רענייפ ַא ןײלַא ,רעניבַאר רענרעדָאמ ןוא רעגנוי ַא םגה .לירב
 רענעייל עכעלטנגוי ענעי רַאפ ןבירשעג טינ טרָאפ רע טָאה טסיליטס
 -עג ןענייז ןעגנוטייצ עשידיי יד ןיא גנולײטּפָא עשילגנע יד ןעמעוו רַאפ
 רעד ןיא ןירַא טלָאמעד ?טַאלבעגַאט, סָאד זיא ךיוא .טניימעג ןעוו
 -עגסױרַא יד ןופ ןיוש טָאה רָאטקַאדער רעשילגנע רעד .עידַאטס-הדירי
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 -רַאטימ עקיסַאּפ ןלעטשוצנָא ףיוא ןעלטימ יד ןגירק טנעקעג טינ רעב

 : ץורית ַא טַאהעג רעבעגסױרַא-?טַאלבעגַאט ,, יד ןבָאה ,בגא ,רעטעב

 "סומ ןטכעלש ַאזַא ןזיוועג טָאה ןירעטעברַאטימ עשילגנע עטסעב ערעייז

 ןיא רענָאילימ ןשיאיוג ַא טימ ןבָאה וצ הנותח ידכ ךיז ןדמש וצ יו ,רעט

 ,טייל עגנוי ןלעטשוצנָא ןוא ןריקיזיר וצ טַאהעג ארומ יז ןבָאה ,ךריק ַא

 רעד טָאה טייצ רעד טימ .םישויב ערעדנַא ןָאטנָא ךָאנ ייז ןענעק סָאװ

 ןַא ףיוא יװ ,טעברַא ןייז ףיוא ןקוק ןעמונעג ךיוא לירב .י רָאטקַאדער

 טַאהעג גנולײטּפָא-*טַאלבעגַאט, עשילגנע יד עקַאט טָאה .שינעמוקּפָא

 : ,םעט ַאזַא

 "סעפוצנייא ןזיװַאב טינ גנולײטּפָא עשילגנע יד טָאה "גָאט, ןיא

 סלא ןרָאװעג טקיטײזַאב זיא ןיילא ןייטשנרעב ןַאמרעה זיב ךיז ןקיט'

 "שרע רעד ןרעוו וצ ןרָאװעג ןפורעג זיא ןָאסנעמָארפ .ה .א .רָאטקַאדער

 .גנוגעװַאב רעשיטסינויצ רעקידנגייטשפיוא רעד ןופ ףעש"עסערפ רעט

 טשרע  .ןרָאװעג לטב ןרָאי ףיוא *גָאט/ ןופ גנולײטּפָא עשילגנע יד זיא

 "נייא רעדיוו "גָאט; רעד טָאה ןרָאי רע20 יד ןופ עפש רעסיורג רעד ןיא

 יַאטילַאװק  .טייז רעטסקינייװעניא ןַא ףיוא ,לקניוו ןשילגנע ןַא טריפעג

 רעטבַאגָאב רעד .לזמ טַאהעג גנולײטּפָא עשילגנע עקיזָאד יד טָאה וויט

 עטנעטעּפמָאק יד ,לעומעס סירואמ רעלעטשטפירש רעשידיי-שילגנע

 ןבָאה ,ערעדנַא לָאצ ַא ןוא ןייטשנייוו ןָאירעמ ,ץיוורוה ןַאילימיסקַאמ

 ףעזָאשזד ןופ סעיצידַארט יד.ןיא לקניוװ-?גָאט, ןשילגנע םעד טריפעגנָא

 רָאנ .*טַאלבעגַאט/, ןיא ןרָאי ןאסנעמָארפ עטשרע יד ןופ ןוא סבָאקיישזד

 "ייה עשידיי ןיא רענעייל עכעלטנגוי עטשטניוועג יד ייב גלָאפרעד ןייק

 ןופ בײהנָא ןיא "גָאט, רעד טָאה ,טַאהעג טינ גנולײטּפָא יד טָאה רעז

 -ײטּפָא עשילגנע יד רעדיוו טייצ רעסיוועג ַא ףיוא ןרָאי רעקיסיירד יד

 .טלעטשעגּפָא גנול
 -גוטייצ עשידיי ןופ ןטייז עשילגנע ןענייז רעטעלביץניוװָארּפ יד ןיא

 יד ןענידַאב חוכמ סעיזוליא ןָא ,סעיצוטיטסניא עקידנעטש ןרָאװעג ןעג

 טכַאמעג ןעמ טָאה ןטרָאד ןוא ָאד .רענעייל ענעגייא יד ןופ תוחּפשמ

 "יטקיפ ןופ ןבירשעג ,שילגנע ףיוא "לקניוו-רעדניק, ַא טימ לעטשנָא ןַא

 עשילגנע ענױזַא ןופ ליצ רעתמא רעד ."סרעטעפ, ןוא "סעמומ, עוו

 עקיטרָא ןקורדרעביא ןינע םעד ןכַאמ וצ רעגנירג :ןעװעג רעבָא זיא ןטייז

 עשילגנע ענעגײא יד .ןעגנוטייצ עשילגנע יד ןופ ןסנָאנַא"סטפעשעג

 סלַא טנידעג ןבָאה ,טקוקעגמוא ייז ףיוא ךיז טָאה רעװ ןטלעז סָאװ ,ןטייז

 ימ יד ךיז ןרָאּפשרַאפ וצ רעבעגיןסנָאנַא עשידיי-טינ יד רַאפ דיירסיוא

 ןענייז טייציצ:טייצ ןופ .ןסנָאנַא ערעייז שידיי ףיוא ןצעזרעביא ןופ

 "יוועג ןגירקסױרַא םייב ןעמוקעג ץונוצ ןעגנולײטּפָא עשילגנע יד ךיוא

 .ןלַאװיברע ןטַאדידנַאק ןוא ןעײטרַאּפ ןופ סעמַאלקער עשיטילַאּפ עס

 "דָא רעדענעק, ןופ ,יקסּפָאלָאװ .ח ,רעבעגסױרַא רעצניװָארּפ ןייא זיולב

 טַאלבנכָאװ רעדנוזַאב ַא ןבעגוצסױרַא ןביוהעגנָא טשרעביל טָאה ,"רעל

 ינײרַא טינ טַאלביגָאט ןייז ןיא שילגנע ןייק טָאה רע ןוא שילגנע ףיוא

 .טּפעלשעג
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 ןיא ןרָאי רע20 יד ןיא שילגנע טכַארבעגניײרַא טָאה ןַאהַאק .בַא ןעוו
 ןטסטיירב ןפיוא --- ריבג השעמ ןָאטעג סע רע טָאה ,"סטרעוורָאפ , ןייז
 -סיוא גנולײטּפָא עשילגנע יד םיא ייב זיא טייצ עצרוק ַא ןיא .רעגייטש
 ןעוו .ןרעמונ עקידקיטנוז יד ןיא ,ןטייז ייווצ וצ טייז ןייא ןופ ןסקאוועג
 -עדנַא ףיוא ךיוא ןרעוו ןבעגעג ףָאטש ןשילגנע ןופ ןסולש ןגעלפ ,קיטיונ
 ,ןטייז ער

 ןיא ןימאמ רעּפַאנק רעד ,ןַאהַאק .בַא זַא ,ןסייהעג סע טָאה םינּפל |
 תונכה ענייז ןביוהעגנָא טלָאמעד טָאה ,עקירעמַא ןיא שידיי ןופ םויק
 זיא שודיח ַא .שילגנע וצ הגרדהב "סטרעוװרָאּפ, ןופ גנַאגרעביא ןרַאפ
 ,ןרָאי רע90 יד ןופ ךָאנ רעביירש שילגנע ןַא ,ןיילַא רע סָאװ ,ןעוועג רָאנ
 -"סטרעוװרָאפ, רעשילגנע רעד ןופ גנוריפנָא יד ןעמונעגרעביא טינ טָאה
 -כיוו ןייז טלייטעגוצ טינ טעברַא עקיזָאד יד רע טָאה ךיוא .גנולײטּפָא
 טימ זיולב טינ טָאה רעכלעוו ,ףָאגָאר ללה ,ןַאמ-סגנואיורטרַאפ ןטסקיט
 "עגנָא זיא סע יוװ ,טנכייצעגסיוא ךיז שילגנע ףיוא ןטעברַא ביײהנָא ןייז
 -ַאב רעטעּפש ךיוא טָאה רע רָאנ ,לטיּפַאק ןקידרעירפ ַא ןיא ןרָאװעג ןזיוו
 רעביא ןעייסע ענייז ןיא ,טסיליטס רעשילגנע רענייפ ַא זיא רע זַא ,ןזיוו
 ןוא חרזמ) "טסעוו דנע טסיא/, לַאנרושז ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד
 ענעבילקעג ןופ ןעגנוצעזרעביא וצ טעמדיוועג ןעוועג זיא סָאװ ,(ברעמ
 עשילגנע ןייז ןַאהַאק טָאה םעד טָאטשנָא .שילגנע ףיוא קרעוו עשידיי
 .ג ,טסילַאנרושז ןשידיי ןגנוי ַא טױרטעגנָא גנולײטּפָא-"סטרעוורָאפ,
 ,ץיווָאלאז

 עשילגנע יד טָאה "סטרעװרָאּפ , רעד סָאװ ,ןרָאי יד ןופ ףיול ןיא
 טָאה עיצקעס עקיזָאד יד זַא ,ןרָאװעג רָאלק זיא ןטלַאהעגנָא גנולײטּפָא
 ןטלַאהעג ןרָאי ץוט ַא טָאה ןַאהַאק .קעווצ ןקיטייז ץנַאג ַא טנידעג רָאג
 רע טָאה ןרָאי ענעי ןופ ךשמ ןיא .רעמוז עלַא ,עּפָאריײא ןזײרַאב ןיא
 ןליפַא טָאה רע .דנַאלסור ןוא לארשייץרא ןייק ןעגנורּפש-ןטיײיז טכַאמעג
 רע ואוו ,עילַאטיא ןיא עיסרוקסקע-ןטסירוט ןייז ןופ ןזעוו ַא טכַאמעג
 ןופ תוברוח יד טקעדטנַא גנולצולּפ רענעייל-"סטרעוװרָאּפ , יד רַאפ טָאה
 טינ רעבָא טָאה רע .סויוואוזעוו ןופ טנגעג רעד ןופ ןוא םיור ןטלַא
 -שטייד ןופ טייל-חכולמ ןוא םילודג עשיטסילַאיצָאס יד טקיסעלכַאנרַאפ
 ,ךיירקנַארפ ןוא דנַאלגנע ,דנַאל

 -סילַאיצָאס רעכיירגלָאפרעד רעקיצנייא רעד ןופ רָאטקַאדער רעד
 -ַאב לודג ןשיאײּפָארײא ןדעי ייב טָאה עקירעמַא ןיא גנוטייצ רעשיט
 -עביוהעג ענייז רַאפ ןטלָאװ .,"סטרעוװרָאפ, ןייז רַאפ ןעלקיטרַא טלעטש
 -נוא ןסָאלשרַאפ יוװ ןבילבעג ןעלקיטרַא ערעייז אפוג רעטעברַאטימ ענ
 ַא ,שידיי ףיוא זיולב טקורדעג ןעוועג ןטלָאװ ייז ןעוו ,ןעלגיר ןביז רעט
 ענייז ןביײרטרַאפ וצ טָאהעג ארומ ,סיוא טזייוו סע יוװ ,רע טָאה ,םעד ץוח
 טָאה .ףָאטש ןטסנרע עזָאד רעסיורג וצ ַא טימ רענעייל-יקדרד עשידייי
 "טינ ענעביוהעג יד :טעװעטַארעג םידדצ עדייב גנולײטּפָא עשילגנע יד
 ןיא טקורדעג ןטעברַא ערעייז ןעז טנעקעג ןבָאה רעטעברַאטימ עשידיי
 -ַאב טינ ןענייז רענעייל עשידיי יד תעב ,ךַארּפש-טלעװ רעשילגנע רעד
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 -שג ארומ טָאה רָאטקַאדער רעד סָאװ ,ןעלקיטרַא טימ ןרָאװעג טקיטסעל
 ,ןייטשרַאפ טינ ייז יוו-ייס ןלעוו ייז זַא ,טַאה

 "רָאפ, ןופ גנולײטּפָא רעשילגנע רעד ןיא גנַאל ןרָאי ןענייז ױזַא
 יװ ,ןטײהטמירַאב ענױזַא ןופ ןעלקיטרַא ןענישרעד ךָאװ עלַא *סטרעוו
 ,דלַאנָאדקעמ יסמער ,ןעדוָאנס פיליפ ,בעוו ינדיס ,לעסָאר דנארטרעב
 -ילבוּפ ץוט ַא ךָאנ ןוא עגנַאל ןַאשז ,ןַאמעדיײש פיליפ ,יקסטואק לרַאק
 ייב .,גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעשיאייּפָאריײא-ברעמ רעד ןופ ןטסיצ
 יד ןעגנַאגעג ןענייז עירעליטרַא רערעוװש רעקיזָאד רעד ןופ טייז רעד
 "עגנוי עשידיי רענַאקירעמַא עכעלטע ןופ ןוא ץיװָאלַאז .נ ןופ ןטעברַא
 "עג ךיז "סטרעוװרָאפ , ןופ ןטלַאּפש עשילגנע יד ףיוא ןבָאה סָאװ ,טייל
 -עמַא רעד ןיא ,טייצ רעד טימ ,ךיז ןסיײרוצניײרַא ידכ ,ןביירש ןיא טביא
 .ןזיװַאב ןכיגניא עקַאט סָאד ןבָאה יז ןופ רָאּפ ַא יוװ ,עסערּפ רענַאקיר

 -רָאפ, ןיא גנולײטּפָא עשילגנע יד ךיז טָאה ןיילַא ךיז רַאפ רָאנ
 רעדניק ענעגיוצרעד עקירעמַא ןיא יד .טקיטכערַאב טינ טרָאפ "סטרעוו
 ןבָאה סעמַאמ-עטַאט עקידנענעייל-שידיי רעטנזיוט רעטרעדנוה יד ןופ
 -מוא קיניײװ ױזַא ךיז "סטרעוװרָאּפ,, ןופ גנולײטּפָא רעשילגנע רעד ףיוא
 ןבָאה רעטעלב עשידיי ערעדנַא ןופ רענעייל ןופ רעדניק יד יװ ,טקוקעג
 סָאװ ,ןעגנוטייצ יד ןופ גנולײטּפָא רעשילגנע רעד טימ טנכערעג ךיז
 ךָאנ זיא סע ןעוו .טכַארבעגנײרַא ןעמייה יד ןיא ןבָאה ןרעטלע ערעייז
 *טסטרעװרָאפ , םעד וליפַא טָאה סָאװ ,טייצ ערעווש יד ןעמוקעגרעטנוא
 ײּפָא-סוסקול רעקיזָאד רעד ףיוא תואצוה יד ןצענעױגַאב וצ ןעגנואווצעג
 "עוו ,ץיװָאלאז ,1 .גנוטייצ רעד ןופ ןדנואוושרַאפ שילגנע זיִא ,גנולייט
 'רעד ןבילבעג זיא ,שילגנע ןייז ןופ רעגרע טינ הלילח זיא שידיי סנעמ
 -עמַא וצ תוכייש ַא ןבָאה סָאװ ,םינינע עֶלַא רעביא ץעּפס-"סטרעוװרָאפ ,
 .ןסערעטניא-רוטלוק עשיסקַאזיָאלגנַא וצ ןוא עקיר

 רעקיסיירד יד ןופ רָאטקַאדער סנעמעוו ,?גָאט , רעד טָאה רַאפרעד
 .,רעביירש רעקיכַארּפש-יײװצ ַא ,סעשַאגרַאמ לאומש .רד ןעוועג זיא ןרָאי
 "םולָאק ,"ןרַאטנעמָאק ןשילגנע ןַא טריפעגנייא ןרָאי-סיזירק יד ןיא דָארג
 *טָא ךיוא טָאה בײהנָא ןופ .טייז רעטשרע רעד ןופ טלַאּפש ןטצעל ןפיוא
 :טימ .רענעײל-"גָאט, ןופ רעדניק יד ןעניז ןיא טָאהעג "םולָאק; רעד
 פוא-םושב ןעק ליצ רעקיזָאד רעד זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה טייצ רעד
 "רַאמ .ש .רד ,רעביירש רעד רעבָא טָאה רַאפרעד .ןרעוו טכיירגרעד טינ
 צנייז טימ ,ןטנַארגימיא עטריזינַאקירעמַא רוד םעד ןופ ןיילַא ,סעשַאג
 -ירָאילטימ ייב ןעמונעגסיוא קרַאטש ןעגנוריסַאּפ עשידיי ףיוא םישוריּפ
 דָאירעּפ ןילגָאק-רעלטיה םעד ןיא ןבָאה סָאװ ,רענעייל ערעטלע ןוא עק
 :עקידנפיול יד רעביא שילגנע ףיוא םישוריּפ ענייז ןצַאשוצּפָא ןבױהעגנָא
 "ללכ עטריזינַאקירעמַא טנעגיטנָאק רעקידנסקַאװ רעד ,ןעגנודיסַאּפ
 ""ליוודוג , יד ןופ עכעלטסייג עכעלטסירק לָאצ עשפיה רָאג ַא ןוא רעוט
 סעסעשָאגרַאמ .ש .רד ןיא ןקוקוצניירַא טניואוועגוצ ךיז ןבָאה ןזיירק
 'רעקילדנעצ ןופ ןעגנומיטש יד ןופ קורדסיוא םעד ןיא יװ ,ןרַאטנעמָאק
 ."גָאט, םעד ןענעייל סָאװ ,ןדיי רעטנזיוט
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 -רעד טָאה ,1942 ןיא ,גנוטלַאװרַאפ-"גָאט, רעד ןופ עטעקנַא ןַא
 רעטסרעלוּפָאּפ רעד ןעוועג זיא קירבור סעסעשָאגרַאמ .ש .רד זַא ,ןזיוװ
 .טרעפטנעעג עטעקנַא רעד ףיוא ןבָאה סָאװ ,רענעייל-?גָאט, ענעי ייב
 "םולָאקא רעשילגנע רעד בוא זַא ,טגייצרעביא "גָאט, רעד ךיז טָאה
 -ידיי רעד ייב טפַאשרעגנעהנָא עטיירב ַא ןפַאשרַאפ וצ חוכ םעד טינ טָאה
 שזיטסערּפ םעד ןביוהעג תוחּפל קירבור רעקיזָאד רעד טָאה ,טנגוי רעש
 ,רעקיטילָאּפ ןוא רעוט-ללכ טנעגיטנָאק ןקיטכיוו ַא ייב גנוטייצ רעד ןופ
 .ןענעכער ךיז ףרַאד'מ ןעגנוניימ סנעמעוו טימ

 ןשילגנע ןַא טריפעגנייא רעדיװ "גָאט; רעד טָאה 1945 ןיא
 ןכיירגרעד וצ טציא רשפא גנונעּפָאה רעד טימ ,קיטנוז עלַא "שזדייּפ,
 ןסיוטשעג זיא סָאװ ,עקירעמַא ןיא טנגוי עשידיי עקידנסקַאװרעטנוא יד
 -טלעוו ןטייווצ ןופ עידעגַארט רעשידיי רעכעלרעדיוש רעד ךרוד ןרָאװעג
 -קַאדער יד ךָאנ טּפַאט לייוורעד .םוטנדיי םוצ ךיז ןרעטנענרעד וצ גירק
 רעד ןופ ריפנייא רעד .רענעייל עשילגנע-שידיי יד וצ געוו םעד עיצ
 ןזיװעגסױרַא טינ לייוורעד טָאה גנולײטּפָא רעשילגנע רעיינ רעקיזָאד
 "ידיי ןופ ןעגנולײטּפָא עשילגנע עקילָאמַא עלַא יו ,חוכ-סגנואיצוצ רעמ
 רעיינ רעקיזָאד רעד יצ ןסיוו וצ ירפ וצ רעבָא זיא סע .ןעגנוטייצ עש
 עשילגנע עקירעירפ עלַא יו ,רענעטָארעג רעמ ַא ןייז טציא טעוו וואורּפ
 ,ןבעגעגנייא טינ ךיז ןבָאה סָאװ ,סעיצקעס

 ןעגנוטייצ עשידיי יד ןיא שילגנע ןופ גנַאג םעד ףיוא קילב רעד
 "גָאט רערעלוּפָאּפ רענַאקירעמַא רעד ןופ ןטרילפ לָאצ ַא וצ ךיוא טריפ
 יֹוזַא ןעוועג טינ רָאג ,בגא ,ןענייז ןטרילפ עניֹױזַא .שידיי טימ עסערּפ
 רענַאקירעמַא יד .ןטכודסיוא גולפ ןיא ךיז ןעק סע יװ ,שילרעטסיוא
 טימ סעביל טריפעג ןיוש טָאה ןרָאי רע90 יד זיב רע60 יד ןופ עסערּפ
 ,רעגייטש ןרעטיירב ליפ ַא ףיוא תונושל עדמערפ ערעדנַא

 ןיא ןבָאה סיאול טנייס ןוא עגַאקיש ןיא ןעגנוטייציגָאט עשילגנע
 ַא ןיא רעדיל עשיטסירָאמוה ןוא ןענָאטעילעפ טקורדעג ןרָאי ןופ ךשמ
 ליפ ייב ןעמונעגסיוא טָאה סָאװ ,ןָאגרַאשז ןשילגנע-שטייד ןטשימעג
 -טיירב-סנאז יד טכיירגרעד ןבָאה טעטירַאלוּפָאּפ סיורג .ערעייז רענעייל
 רעדיל עקיזָאד יד טרידָארַאּפ טָאה יקסוועשטניוו סירָאמ .,רעדיל ןאמ
 ןשיטסילַאיצָאס ןגיה ןטימ קימעלָאּפ ןייז ןיא ,ןרָאי רעפס עטעּפש יד ןיא
 -ַאיד ןבלעז םעד ןיא עירעס-דעדיל ןייז טָאה רע .ןָאילעד לעינעד רעריפ
 סעירעס עטשרע יד ןופ ענייא ."ןַאמטיײרטש ןעד, --- ןפורעגנָא טקעל'
 יד ,רעטעלב-קיטנוז רענַאקירעמַא יד ןיא ,ךעלדליב עטרילָאק עשימָאקי
 "עג ,סרעטעפ עגנערטש ערעייז טימ ,"סדיק רעמָאיןצַאק; ערעלוּפָאּפ
 .ןושל ןשטייד ןטימ טרילפ ןופ דָאירעּפ םענעי וצ טרעה

 ףיוא טָאה שילגנע טימ שיזױצנַארפ-רעדַאנַאק ןופ שימעג רעד
 -עלב עשילגנע לָאצ ַא ןיא טעקסערָאמוה זיולב טינ טכַארבעג טלעוו רעד
 -רעבעוו עטנעָאנ יד ןופ ןוא עדַאנַאק ןיא ץניוװָארּפ קעביווק ןופ רעט
 -ַאק-שיזיוצנַארפ רעשּפיה ַא טימ ןטַאטש דנַאלגנע-יינ יד ןופ ךעלטעטשי
 טייצ ןייא וצ .טקעלַאיד-*קָאנַאק, ןקיזָאד םעד ןיא גנורעקלעפַאב רעדַאנ;
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 יילגנע-שיזיוצנַארפ רעקיזָאד רעד זַא ,ייברעד ןטלַאהעג וליפַא סע טָאה
 סירטעלעב רענעגייא ןַא וצ ןעוועג הכוז טינ רועיש טָאה "אוטאּפ , רעש
 ! רוטַארעטיל רעשיט

 טינ טייוו ױזַא טרילפ-סגנוטייצ רעשילגנע רעד זיא שידיי טימ
 ןופ ןבירשעג ,ןושל-עמַאמ רעזדנוא ,תיב-ףעלַא רעזדנוא רעבָא .קעװַא
 -גנע ןיא ןעגנירדוצנײרַא היכז יד טַאהעג טרָאפ טָאה ,סקניל וצ סטכער
 -ירעמַא ןטסערג םעד וליפַא ןריסערעטניארַאפ וצ ןוא ןעגנוטייצ עשיל
 -סיױרַא ןוואורּפ וצ ,טסריוה ףלָאדנַאר םַאיליװ ,טַאנגַאמ-סגנוטייצ רענַאק
 ,גנוטייצ-גָאט עשידיי ַא ןבעג

 טָאה ,ןרָאװעג טנָאמרעד ?טיּפַאק ןקידרעירפ ַא ןיא ןיוש זיא סע יו
 רעוועינישיק ןופ ןשינעײװכָאנ יד ןופ ןשעּפעד עכעלטע טקורדעג טסריוה
 ןיא ,1903 ןיא ,?לַאנריאשזד גנינעוויא, ןייז ןיא ,שידיי ןיא ,םָארגָאּפ
 ןופ טמַא םעד ףיוא טרידידנַאק טָאה רע ןעוו ,1905 ,טסברַאה בײהנָא
 -גָאט ַא ןופ רעמונ ןייא ןבעגעגסױרַא טסריוה טָאה ,קרָאייוינ ןופ רָאיעמ
 --- גנוטייצדןגרָאמ רעקרָאידוינ רעשילגנע ןייז ןופ ןעמָאנ ןרעטנוא ,טַאלב
 ,רעוט-ללכ ןוא ּפָארטנַאליפ "רעשמידוהאי, רעד ."רענאקירעמַא רעד,
 ןפיוא טצעזעגנָא טושּפ טלָאמעד ךיז טָאה סיורטש ןטיינ רעטלַא רעד
 ןופ ןליפעג יד ןעניוש לָאז רע זַא טַאנגַאמ"סגנוטייצ רענַאקירעמַא
 ךופ *הּפרח יד ןָאטנָא, טינ ייז לָאז ןוא ,ןדיי *רענַאקירעמַא עדובכב,
 ןטיינ טָאה רעטעּפש רָאי רָאּפ ַא ,"עטַאמשדזָאגרַאשז; ַא ךָאנ ןבעגסױרַא
 ערעייז ףיוא ןוא ןדיי עשיטנַארגימיא יד ףיוא קוק ןייז ןטיבעג סיורטש
 -רַאשז, עסיורג ייב טסַאג רעטּפָא ןַא ןרָאװעג וליפַא זיא רע .רעטעלב
 שריה יבצ ןעוו ,תחנ ןופ ןעלגערּפ ךיז טגעלפ רע ואוו ,תופיסא *עשינָאג
 ףיוא ליּפשנָא ןָא ,"רעקיכלימ רעד ןתנ, ןפורנָא םיא טגעלפ יקסנַאיליסַאמ
 ָאד טָאה סיורטש סָאװ םעד בילוצ ,רעקיכלימ רעד היבוט סמכילע-םולש
 רעד ברע .טפַאשמירָא רעד ןופ ךעלהפוע יד רַאפ ךלימ יירפ טלייטעג
 -עג טינ גנונַא ןייק ךָאנ סיורטש ןטיינ רעבָא טָאה 1905 ןופ לַאוװ-רָאיעמ
 יד טימ םיא לָאז טסריוה זַא ,טריפעגסיוא רע טָאה ,"ןהיבוט ,, ןופ טַאה
 ,טַאלב שידיי ַא טימ --- "םינּפ סָאד ןצרַאװשרַאפ טינ, עקינייז

 טָאה טסריוה ןעוו ,1906 ןופ טסברַאה ןיא ,רעטעּפש רָאי ַא רָאנ
 רעמ ךיז רע טָאה ,קרָאי-וינ ןופ רָאנרעװַאג ןופ טמַא ןפיוא טרידידנַאק
 עגסיױרַא ןיוש טָאה רע ןוא תוצע-ילעב עשידיי ןופ ןרעטש טזָאלעג טינ
 'רַאפ קידנביוהנָא ,ןכָאװ סקעז עצנַאג *רענַאקירעמַא ןשידיי, ןייז ןבעג
 עכלעוו ןיא ,לָאװ יד ךָאנ געט רָאט ַא קידנקידנעראפ ןוא ןלָאװ יד
 -ַאקירעמַא, סטסריוה ןופ רָאטקַאדער רעד .,ןלַאפעגכרוד זיא טסריוה
 .רעפעפּפ בקעי ןעוועג זיא "רענ

 רעד ןופ ןָאקיסקעל, סנעזייר ןמלז ןיא ףַארגָאיב ןייז טָאה טסיזמוא
 -עפּפ ףיוא טכארטעגסיוא ?עיגָאלָאליפ ןוא טסערּפ ,רוטַארעטיל רעשידיי
 רַאפרעד ,טלעטשענּפָא גנוטייצ יד טָאה טסרדיוה זַא ,לוכלב םעד ןרעפ
 ענרעדָאמ ַא ןריפוצנָא ץנעגילעטניא יד טאהעג טינ טָאה רעפעפּפ , סָאװ
 'ןבעגעגסױרַא ןָא בײהנָא ןופ טָאה טטסריוה סָאװ םעד ץוח ַא ."גנוטייצ
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 רע ןוא רָאנרעװַאג רַאפ רוטָאדידנַאק ןייז ןציטש וצ זיולב טָאלב סָאד

 הלּפמ ןייז ךָאנ גנוטייצ יד ןטלַאהוצנָא טאהעג טינ סערעטניא ןייק טָאה

 ,"םידוהָאי; יד ןופ תוליכר יד םיא ףיוא טקריוועג ךָאנ ןבָאה ,ןלַאװ יד ןיא

 רעביירש ?עשינָאגרַאשז, עלַא ףיוא זייב סָאדלַא טדערעגנָא ןבָאה סָאװ

 -עמַא רעשידיי, רעד סָאװ טייצ רעד ךרוד זַא ,טנַאקַאב זיא ױזַא ,ל?כב

 ַא ,"חיגשמ, ַא טלעטשעגנָא טסריוה טָאה .,ןענישרעד זיא "רענַאקיר

 גנוטכַא לָאז רע ,רעטרָאּפער רענַאקירעמַא-שירייא ןטעקשָאינשעגנָא-דימת

 "סצעּפס, ןקיזָאד םעד ןופ תושעמ עזָאירוק .טָאלב ןשידיי ןפיוא ןבעג

 רעשּפיה ַא רַאט גונעג ןעוועג ןטלָאװ רעמונ ןדעי ןזָאלסױרַא םייב החגשה

 ךיז ךיא בָאה תושעמ עקיזָאד יד .ןענָאטעילעפ עשיטסירָאמוה עירעס

 םעד .,ןעריווז ןטיינ ןופ רָאנ ,ןיילַא ןרעפעפּפ ןופ טינ טרעהעגנָא גונעג

 יד ןופ םעגייא ,טילבנרָאק ,ז ןופ ןוא ,טַאלב ןופ רָאטקַאדער-קינָארכ

 ,טקַאפ רעד רָאנ .טָאלב לַאװ-ברע ןקיזָאד םעד ןופ רעטעברַאטימ-טּפיױה

 ןטסריוה ןופ ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא טּפיוהרעביא זיא גנוטייצ ַאזַא סָאװ

 רעד ןופ רעטסיימ רענאקירעמַא ןופ סערעטניא ןשּפיה םעד טקיטעטשַאב

 טלָאװעג טָאה רע ןעמעוו ףיוא ,רענעייל עשידיי יד ןיא עסערּפ-רָאװלוב

 ,ןייז עיּפשמ

 "יפ ןיא "גָאט ,, ןופ רעטערטרַאפ רעד 1914 טניז ,לעקריט רעב דוד

 רענַאקירעמַא רעד ןיא שידיי, --- לקיטרַא ןייז ןיא טלייצרעד ,עיפלעדַאל

 "וינ ןופ טפַאשלעזעגירוטלוק רעשידיי רעד ןופ ךובלמַאז ןיא ,"עסערּפ

 וצ, -- (יקצַאש בקעי .רד :עיצקַאדער ,1924 ןיא ןענישרעד) קרָאי

 ילַאוו יירד ןגעוו ,"עקירעמַא ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד

 -ירעמַא הטרָאנ; ,גנוטייצ עבושח יד ןעוו ,טָאטש ןייז ןיא סעינַאּפמָאק

 ,"טעזַאג ַאיניײװליסנעּפ , סנילקנערפ ןימַאשזדנעב ןופ עטשרוי ַא ,"ןַאק

 "ריט ,ןייז רעטנוא ,ןרעמונ עשידיי לָאצ עשּפיה ַא ןבעגעגסױרַא טָאה

 .עיצקַאדער ,סלעק

 "עג טײרּפשרַאפ ןענייז ןרעמונ *ןַאקירעמַא הטרָאנ, עשידיי ןביז

 -ַאליפ ןיא ןדיי ןשיווצ ןרַאילּפמעזקע טנזיוט 40 וצ יו רעמ ןיא ןערָאװ

 .1909 ,רעבמעווָאנ ןט2 םעד ןוא רעבָאטקָא ןט25 םעד ןשיווצ ,עיפלעד

 "ייז שידיי ףיוא גנוטייצ רעבלעז רעד ןופ ןרעמונ ליפ ױזַא ךרע ןַא ךָאנ

 "יווג עכעלטע .רָאי ןט1911 ןופ רעבמעווָאנ בייהנָא ןיא ןענישרעד ןענ
 -"קַאדער סלעקריט רעטנוא ץלַא ,"ןַאקירעמַא הטרָאנ,; ןרעמונ עשידיי עס
 ןציטש וצ ,1912 ןופ לַאװ-טנעדיזערּפ רעד ברע ןענישרעד ןענייז ,עיצ

 .ןטפַאט ןוא ןענָאסליװ ןגעק ,ןטלעווזור רָאדָאעט ןופ רוטַאדידנַאק יד

 יד טָאה 1917 ןיא זַא ,לקיטרַא ןייז ןיא ךיוא טנָאמרעד לעקריט

 עשיטָאירטַאּפ ַא שידיי ףױא טריפעגנָא עקירעמַא ןיא טכַאמ"ןָאסליוו

 ןיא זיולב טינ ,גירקיטלעוו ןטשרע םעד ןיא גנוקילײטַאב רַאפ עיצַאטיגַא

 -טסריוה עדייב ,"ןַאקירעמַא, ןוא ?לַאנױריָאשזד גנינעוויא, רעקרָאידוינ

 -עלביגַאט עשילגנע עסיורג רעיפלעדַאליפ יד ןיא ךיוא רָאנ ,ןעגנוטייצ

 ,"ןיטעלוב גנינעוויא , ןוא "רערעייווקניא; ,"רעשזדעל קילבָאּפ , ,רעט

 ואוו טעטש עקיצנייא יד ןעוועג טינ ןענייז עיפלעדַאליפ ןוא קרָאיײשנ ןוא
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 "ילגנע ןיא ןרָאװעג טקורדעג ןענייז ןקעווצ-חמחלמ רַאפ ןסנָאנַא עשידיי
 .1918 ןוא 1917 ןופ ךשמ ןיא ,שידיי ףיוא ןעגנוטייצ עש

 ןופ ןרָאי יד ןיא רעבָא טָאה טלעווזור רָאדָאעט רעקיבלעז רעד
 עטרינעפייה, ןגעק עצעה עקרַאטש ַא טריפעגנָא גירק-טלעוו ןטשרע
 רע טעטילַאיָאל סנעמעוו ,(ּפעשטוצ ַא טימ רענַאקירעמַא) *רענַאקירעמַא
 זיא עדנאגאּפָארּפ רענעי ןופ לכה-ךס רעד .,דשח רעטנוא טלעטשעג טָאה
 ךיורבעג ןגעק ןטַאטש ברעמילטימ עכעלטע ןיא ןצעזעג עירעס ַא ןעוועג
 יד ןגיטשעג זיא ןָא טלָאמעד ןופ .תופיסא עכעלטנפע ףיוא שטייד ןופ
 רעטשרע רעד ןיא .עקירעמַא ןיא טײקיכַארּפשידמערפ ןגעק גנומיטש
 ,רעטַאעט עשטייד סָאד ,ןעגנוטייצ עשטייד ןטילעג ןופרעד ןבָאה עיניל
 יד ןסינעג וצ טרעהעגפיוא ןבָאה ןכַארּפש עדמערפ ערעדנַא ךיוא רעבָא
 ןבָאה רעטעלב עקיכַארּפש-דמערפ עטסרעמ יד ,ץנַארעלָאט עקידרעירפ
 תעב ,ןעגנולײטּפָא עשילגנע טימ ךיז ןצוּפ וצ רעטּפָא ןביוהעגנָא ןיוש
 "קיל זיא "תונושל עדמערפ, טימ רעטעלב עשילגנע יד ןופ טרילפ רעד
 .ןרָאװעג טרידיו

 -רָאמ, ןופ וואורּפ םעד ףיוא ןזייוונָא ןעמ ףרַאד זָאירוק ַא ףיוא יו
 טשטייטרַאפ ןוא טריפעג ,שידיי ןיא סעיצקעל ןריפוצנייא *לַאנרושז"ךעג
 וצ ,רעטסיימ ןקילָאמַא םעד ,ןיװאקרַאה רעדנַאסקעלַא ןופ שילגנע ףיוא
 סעיצקעל ענױזַא קילדנעצ עכעלטע ,ןטנַארגימיא טימ שילגנע ןענרעל
 ,טּפַאכעג ךיג רעבָא ךיז טָאה גנוטייצ יד ,ןרָאװעג טקורדעגּפָא ןענייז
 ןלעוו ןלָאז סָאװ ,טייל עגנוי עשידיי רענַאקירעמַא ןייק ָאטינ ןענייז סע זַא
 ערעייז יװ ,סיילפ ַאזַא טימ שידיי ןענרעל גנוטייצ רעשידיי ַא ךרוד
 -יא .רעירפ רוד ַא טימ ,שילגנע טנרעלעג ןבָאה סעמַאמ ןוא סעטַאט
 ןװַאקישט םענעי ןופ תחנ ליפ טּפעשעג ןבָאה ןטסישידיי ענעבעגרעב
 ,ןטלַאהעגנָא טינ גנַאל טָאה דיירפ רעייז רעבָא ,וואורּפ

 רענַאקירעמַא ןיא ,םליפ ,טסנוק ,קיוומ ,רעטַאעט 3
 רעטעלב עשידיי י

 -לע רָאי 7 ַא טימ עקיױעמַא ןיא עסערּפ עשידיי יד זיא שיגָאלָאנָארכ

 -ַאב ןופ רעטלע רָאי 12 עצנַאג .עּפָאריײא ןיא רעטַאעט ןשידיי ןופ רעט .

 שיטקַאפ .קרָאי-רינ ןיא שידיי ףיוא ליּפשירעטַאעט ןופ בייהנָא ןטנַאק

 ןשידיי ןטקורדעג ןופ רעדורב-גניליווצ ַא ןרָאװעג רעטַאעט-שידיי זיא

 .עקירעמַא ןיא טרָאװ

 ןשידיי ןופ ןייטשלקניו םעד טגיילעג טָאה ןעדַאפדלָאג םהרבא

 ,1877 ןופ גירק ןשיקרעט-שיסור ןופ טייצ ןיא טשערַאקוב ןיא רעטַאעט

 רעטשרע רעד ןעגנַאגעגסױרַא זיא קרָאיוינ ןיא יו ,םעד ךָאנ רָאי 7 ַא

 ןייז טכַאמעג טָאה רענרעל .י .י ."גנוטייצ עשידויק סרענכוב ןופ רעמונ

 .1880 ןיא ,סעדָא ןיא רעטַאעט ןשידיי ַא טימ בייהנָא ןזעיציבמַא רעמ

 ןיא ןיוש זַא ,ןרָאומעמ ענייז ןיא טלייצרעד יקסװעשַאמָאט סירָאב ןוא



 221 עקירעמַא ןיא רעטעלב עשידיי

 החּפשמ רעייז טָאה ,"קינמלוע-םע, ןַא ,רעטָאפ ןייז ןעוו ,1882 ,רעמוז
 -פיוא ,לגניי רעקירָאי 16 ַא טלָאמעד ,רע טָאה ,עקירעמַא ןייק טכַארבעג
 רע ןוא ,"אינודלָאק, סנעדַאפדלָאג לעכלַאז רעקרָאידינ ַא ןיא טריפעג
 .עלָאר-ןעיורפ טּפיױה יד טליּפשעג טָאה

 השמ ,ןדיי ייב טסינַאמָאר-דנוש רעטסרעלוּפָאּפ רעטייווצ רעד ןעוו
 ןוָאװעג ָאד זיא ןוא ,1886 ןיא ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג זיא ,טרעפייז
 סָאד ןיוש זיא ,רעביירש עשידיי עלענָאיסעּפָארּפ עטשרע יד ןופ רענייא
 סָאד .לַאװק-הסנרּפ טּפיוה רעד ןעוועג טשרעוצ םיא ייב רעטַאעט עשידיי
 ,ךעלטעלבנכָאװ ערעמירָא ךָאנ יד טימ ,"טַאלבעגַאט סעשידייא עמירָא
 סָאד .רעביירש עטלייצעג עדעייז ןטלַאהוצסיױא חוכב ןעוועג טינ ןענייז
 ןעוועג זיא ,בצמ ןקירעדינ רָאג ַא ףיוא ןענַאטשעג זיא סע םגה ,רעטַאעט
 -טפירש עשידיי יד ייב הנויח רעד רַאפ רעפלעהסיורַא רעטסקיטכיוװ רעד
 ,טצעזַאב ָאד ךיז ןבָאה סָאװ ,רעלעטש

 -ַאעט ןשידיי ןגיה ןופ טָאה ,טנַאקַאב זיא סע טייוו יװ ,טרעפייז
 יד ןופ רענייא ןרָאװעג זיא רע : ךיורבעג ןכַאפיירד ַא טכַאמעג רעט
 טריצודָארּפ ןרָאי ןופ ךשמ ןיא טָאה רע .ןטנַארעּפילױסעיּפ עגיה עטשרע
 "נַא ץוח ַא ,47 טרירטסיגער טָאה ןירָאג .ב זַא ,קיטש-רעטַאעט ליפיוזַא
 ןייק טָאה ,רעשרָאפ-רעטַאעט דימתמ רעד ,ןירָאג וליפַא עכלעוו ןופ ,ערעד
 יד ןיא ןבירשעג רעטַאעט ןגעװ טָאה רע :ןענופעג טינ ייז ןופ רוּפש
 ןופ סעיצנעדנָאּפסערָאק עטשרע ענייז ןיא ןוא ; ךעלטעלב עשידיי עגיה
 -ַאעט עשידיי עגיה סָאד זיא ,דנַאלסור ןיא ,?דָאכסָאװ, םוצ עקירעמַא
 ,עמעטיטּפיױה ןייז ןעוועג רעט

 ןיא ןעמוקעג עקירעמַא ןייק זיא רעכלעוו ,שטיװָאקילעז ליצעג
 -ָאיסעּפָארּפ ַא ןרָאװעג רעטעּפש ייווצ רעדָא רָאי ַא טימ זיא ןוא ,7
 ןטימ גנודניברַאפ עטנעָאנ ַא טַאהעג ךיוא טָאה ,רעביירש רעשידיי רעלענ
 -ַאעט עשידיי עוויטימירּפ יד ןגעוו ןציטָאנ ענייז ץוח ַא .רעטַאעט ןשידיי
 -ונרַאפ ךיוא ךיז רע טָאה ,*טַאקָאװדַא-סקלָאפ , ןיא ןעגנולעטשרָאפ-רעט
 "יה רעד רַאפ רוטַארעטיל-טלעוו רעד ןופ ןסעיּפ *ןטעברַאַאב , טימ ןעמ
 .עניב רעשידיי רעג

 -רַא; רעד ןופ רָאטקַאדער רעטשרע רעד ,ץנַארק פיליפ קנופמ רעד
 ןיא טָאה ,וירַאּפ ,עילָאּפָארטעמ-טסנוק רעד ןופ שירפ ,"גנוטייצ"רעטעב
 -ַאיצָאס ַא ,1890 ,לירּפַא ןיא ,טָאלבנכָאװ ןקיזָאד םעד ןופ רעמונ ןט6
 "ווירב ןיא הבושת ַאזַא ןבעגעג ףַארגָאּפיט .ס ,רעוט-רעטעברַא ןשיטסיל
 : ןטסַאק

 -סערג יד לייוו ,קיטיוק-רעטַאעט טימ ןבעגּפָא טינ ךיז ןענָאק רימ ,
 עקיטכיר סָאװ טינ רעדייל ןעייטשרַאפ רעזעל עשידיי יד ןופ לייט עט
 םעד ןכַאמ רעסעב טינ ךיוא טימרעד ןלעוו רימ לייוו ןוא ,זיא קיטירק
 ,טליּפשעג ךעלנייוועג ןרעוו סָאװ ,רעקיטש עטסיימ יד .רעטַאעט ןשידיי
 דלוש עצנַאג יד .ןרעוו וצ טריקיטירק זעירעס טרעװ טשינ רָאג ןענייז
 ,"םוקילבוּפ עשידיי סָאד ןופ קַאמשעג ןטכעלש ןיא טגיל

 טרָאפ ץנַארק ןיוש טָאה ,27 רעמונ ןיא ,רעטעּפש ןכָאװ 21 טימ רָאנ
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 ,ץיװָאקילעז ליצעג ןופ ןבירשעג ,רעטַאעט ןגעװ ןָאטעילעפ ַא טקורדעג
 םענעי ןיא טָאה ץיווָאקילעז ,תמא ."ןויטבמס,, םינָאדװעסּפ ןרעטנוא
 ןפיוא קילב סרָאטקַאדער םעד טקיטעטשַאב ,ייווצ ךָאנ ןיא ןוא ,ןָאטעילעפ
 סָאװ ,ףיורעד ןזיוועגנָא טָאה רע .ללכב רעטַאעט ןשידיי ןופ דנַאטשוצ
 -ַאװק יד זיא ,טלָאמעד ןַאמָאר רעשידיי רעד ןעוועג זיא סע קירעדינ יו
 טָאה םעד ךָאנ רָאנ ,רעקיטשינ ךָאנ ןעוועג ןסעיּפ"רעטַאעט ןופ טעטיל
 רעד ןוא "ןויטבמס/ ןעמינָאדװעסּפ יד רעטנוא רעקיטירק רעקיבלעז רעד
 ןופ ןעגנוריפפיוא עיינ יד טריזנעצער רעטּפָא ןיוש "לווייט רעקָאסאק;
 ,"גנוטייצ-רעטעברַא; רעד רַאפ רעטַאעט ןשידיי

 ןשידיי םעד טסנרע ץנַאג ןעמענ ןביוהעגנָא טָאה ןיײלַא ץנַארק פיליפ
 ןופ רעמוז ןיא ,ןענידרָאג בקעי וצ הצע ןייז טזייװַאב סָאד יו ,רעטַאעט
 ץנַארק .עניב רעשידיי רעד רַאפ ןסעיּפ ןביירש ןעמענ ךיז לָאז רע ,1
 .רעליּפשיוש יד טימ עגעלָאק ןוא טניירפ ןייז טריפעגפיונוצ ןליפַא טָאה
 םעד ןעגנערבפיונוצ ןפלָאהעג רע טָאה טימרעד .ָאקסעלוגָאמ ןוא רעלדַא
 ןופ ןרָאיטקַא עטסקיטכיװ יד טימ רעיוב ןוא רָאטַאמרָאפער ןועטעּפש
 עסעיּפ עטשרע סנידרָאג בקעי ןעוו ןוא .עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיי
 "עריביול יד ןיוש טָאה ,ןרָאװעג טריפעגפיוא ןכיגניא זיא "איריביס;,
 זיא רעטַאעט ןינע רעד .,ןַאהַאק .בַא ןבירשעג עסעיּפ רעד ןגעוו עיזנעצ
 רעד ןופ טסידנאגאּפָארּפ-רענָאיּפ רעד זַא ,בושח גונעג ןרָאװעג טלָאמעד
 ןעמענרַאפ ןביוהנָא ךיז לָאז ןדיי ייב גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצַאט רעגיה
 ןענידרָאג טסירגַאב ןַאהַאק עקַאט טָאה ,בגא .סעיזנעצער ןביירש טימ

 ןיא טסייג םעיינ ַא ןעגנערבניירַא, רַאפ ,עיזנעצער רעטשרע ןייז ןיא !
 ,"איריביס/, ןייז טימ ,"רעטַאעט ןשידיי

 "עג ןבָאה סָאװ ,רעביירש עשידיי ייווצ ,ץטַאק .מ ןוא יײלַאּפ ןַאהָאי
 "ערּפ רעשידיי רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד ןיא עלָאר עסיוױג רָאג ַא טליּפש
 עטשרע יד ןופ טעמכ רעטַאעט ןטימ ןדנוברַאפ ןעוועג ךיוא ןענייז ,עס

 -עגוצ ייז ןבָאה עדייב .עקירעמַא ןיא סערעירַאק ערעייז ןופ ןָא ןרָאי
 לָאצ ַא ןוא רַאוטרעּפער-רעטַאעט ןשידיי ןרַאפ ןסעיּפ רעקילדנעצ טלעטש
 "עג עדייב ייז ןבָאה ךיוא .ענעבעגעגנייא רעייז ןעוועג ןענייז ייז ןופ
 ןעוועג ןענייז יז עכלעוו טימ ,ןעגנוטייצ יד ןיא רעטַאעט ןגעוו ןבירש
 | ,ןדנוברַאפ

 עשידיי רענַאקירעמַא יד ןיוש טָאה ןרָאי רע90 יד ןופ ןטימ ןיא
 ליפ ןעוועג טרעשַאב זיא סע ןעמעוו ,ןלַארטַאעט ייווצ ןגָארקעגוצ עסערּפ
 עקיזָאד יד .עניב רעשידיי רעד ןופ תובישח יד ןבייה ןיא ןָאטוצפיוא
 ןירָאג .ב :ןעוועג ןענייז רעלעטשטפירש עטבילרַאפ-רעטַאעט ןיא ייווצ
 -ניי רעד ןעוועג ןיטנע זיא ייווצ יד ןופ .ןיטנע לאוי ןוא (ָאדיױג קחצי
 "עג זיא ,ןירָאג ,רערעטלע רעד .שטנעמ רעשירעוט-ללכ רעמ ןוא רערעג
 "נָא עילַארטַאעט ןייז טָאה ןיטנע .רעקירָאטסיה ןוא רעלבירג רעמ ןעוו
 -למַאז ַא ,"עניב-סקלָאפ עשידיי עיירפ יד , ןופ רָאטקַאדער סלַא ןביוהעג
 ,1896 ןיא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא סָאװ ,רעטַאעט ןשידיי ןגעוו ךוב
 ַא ,ןירָאג .ןעמָאנ ןקיבלעז םעד טימ קרָאייוינ ןיא טפַאשלעזעג ַא ןופ
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 ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא ,עּפָאריײא ןופ עיצַאטוּפער ַא טימ ,רעלייצרעד
 ךיוא טָאה רע ואוו ,רעטעלב-גָאט עגיה ןופ רעטעברַאטימ רעקידנעטש ַא
 .עמַארד ןגעוו ןעגנולדנַאהּפָא םתס ןוא סעיזנעצער-רעטאעט ליפ ןבירשעג

 ,"שניב-סקלָאפ עשידיי יד; ןופ רַאטערקעס סלַא ,לרוג סניטנע ףיוא
 -רעטַאעט רעשידיי רעד רַאפ טפַאשלעזעג עקידנטיידַאב עטשרע יד
 ןענידרָאג בקעי ןופ העּפשה רעד רעטנוא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,טסנוק
 ןוא רָאטקעל סלַא רעמ ןקריוו וצ ןרָאי עטשרע יד ןיא ןלַאפעגסיױא זיא
 10 יד ןיא ,רעיונעג ,טרעדנוהרָאי ןופ בײהנָא ןיא ךיוא .רָאטַאזינַאגרָא
 רָאסישזער ןוא רעריפנָא רעד ןעוועג רע זיא ,1912 זיב 1902 ןופ רָאי
 "קַאנײא טריפעגפיוא טָאה סָאװ ,"בֹולק קיטַאמַארד וויסערגָארּפ , ןופ
 רעד .ןטרעצנָאק-טסנוקניילק טנדרָאעגנייא טָאה ,ןסעיּפ עצנַאג ,סרעט
 -שיוש עקיטכיוו ליפ טלעטשעגוצ ןרָאי ןופ ךשמ ןיא טָאה בולק רעקיזָאד
 ןרָאיטקַא עכעלטע ןוא רעטַאעט ןשידיי ןלענָאיסעּפָארּפ םעד רַאפ רעליפ
 ךיוא ןיטנע טָאה רָאי 20 עיונעג ןופ ךשמ ןיא .עניב רעשילגנע רעד רַאפ
 -רעטַאעט סלַא טרָא ןבושח ַא עסערּפיגָאט רעשידיי רעד ןיא ןעמונרַאפ
 ,טנעזנעצער

 "יירש רעטשרע רעד ןייז וצ היכז יד טַאהעג רעבָא טָאה ןירָאג .ב
 -עג ןָא 1897 ןופ זיא סָאװ ,עסערפ רעשידיי רענַאקירעמַא רעד ןיא רעב
 -סָאּפ ןטשרע ןייז .רעקיטירק-רעטַאעט רעלעיציפָא סלַא טלעטשעגנָא ןעוו
 .?טַאלב-דנעבָא; ןיא ןגָארקעג רע טָאה טסילַאיצעּפס-רעטַאעט סלַא ןעט
 סעיזנעצערירעטַאעט עקידנעטש ענייז רע טָאה ןרָאי ערעטעּפש יד ןיא
 -ַאעט ענעגייא ןיא ןוא ןטפיושטייצ עשידיי ערעסעכ עלַא ןיא טקורדעג
 טימ ,1904 זיב 1901 ןופ --- טריטקַאדער טָאה רע סָאװ ,ןלַאנרושז-רעט
 -רַאעג טָאה רע ואוו ,*לַאנרושז-"גרָאמ, ןיא רעבָא רקיע רעד :; תוקספה
 ןיא ,טיוט ןייז זיב 1909 ןופ---רדסכ ןוא ,1908 זיב ןסייררעביא טימ טעב
 ןדיי ייב רעטַאעט ןופ עטכישעג/ ַא טסַאפױַאפ רע טָאה ,םעד ץוחַא 5
 רעצנַאג רעד ןופ רעטסייר ַא טריפעג ךיוא טָאה רע ."רָאי טנזיוט 2 ןיא
 עטריפעגפיוא ןסַאמ קידנרירטסיגער ,ןדיי ייב רוטַארעטיל רעשיטַאמַארד
 ,ןרָאי ליפ ןופ ךשמ ןיא ,ןסעיּפ עטקורדעג ןוא

 "עג עקירעמַא ןייק טָאה גירק-טלעוו ןכָאנ ןופ עיצַארגימיא עיינ יד

 ינודקומ .א .רד :םינקסע עטפיטרַאפ-רעטַאעט ןיא ייווצ ךָאנ טכַארב

 .ןיקלע לדנעמ ןוא (לעּפָאק רעדנַאסקעלַא)
 רעשידיי רעװעשרַאװ רעד ןיא ,1909 טניז ,טָאה ינודקומ .א .רד

 "רעטַאעט רעשידיי רעטסנעעזעגנָא סלַא ןעמָאנ ַא ןפַאשעג ךיז עסערּפ
 -לעפ עשיאייּפָארײא עטסערג יד ןופ רעטנעצ ןיא קידנבעל ,רעקיטירק
 ןיא רעמ ןעוועג רע זיא ,רוטלוקירעטַאעט רעטסנרעדָאמ רעד טימ רעק

 -ָאק עגייז יו ,עניב-טלעוו רעד ןופ ןעגנולקיװטנַא עטסעיינ יד ןופ סרוק
 ייורג יד ןופ גנוכיירגרעד יד .עסערּפ רעשידיי רעקרָאי-וינ רעד ןופ ןגעלי
 -ָארעמעינ ,יקסװַאלסינַאטס יװ ,דנַאלסור ןופ סרעטסיײמ-רעטַאעט עס
 -פיא רעד :ערעדנַא ןוא ווָאריאַאט ,ווָאגנַאטכַאװ ,ָאקנעשטאד-שטיוו

 סעיצידַארט ערעטלע ליפ יד ;דנַאלשטייד ןיא ,טדרַאהנייר סקַאמ ןופ וט
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 *עטרַא-לעד, רעטַאעט רענעילַאטיא ןופ ןוא עניב רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ
 ןיא ןלַארטַאעט עשידיי עטסעב יד תעב ,טנַאקַאב טוג ןעוועג םיא ןענייז
 .קעװַא טינ םזילַאער ןטרעטלערַאפ ןופ רעטייוו ןענייז עקירעמַא

 -ַאעט טּפוה סלַא ערעירַאק ןייז ןביױהעגנָא טָאה ינודקומ ,רד ןעוו
 -ַאעט עגיה ןבָאה ,1922 ןיא ,"לַאנרושז-ןגרָאמ , ןגיה ןיא רעקיטירק-רעט
 ,םינינע-רעטַאעט ןגעוו ליפ רעייז טסואוורעד ךיז ןרָאיטקַא ןוא רעייג-רעט
 טָאה ליטס רעצנַאג ןייז .גנוקעלּפטנַא ןַא ןעוועג ייז רַאפ ןענייז סָאװ
 -עגנָא יו ןיא סָאװ ,טייקידװעליּפש רעטסנרע רענעי טימ טמעטָאעג
 זיולב טינ ןעיצרעד וצ זיא סע ליצ סנעמעוו ,רערעל םעיינ ַא רַאפ ןטסָאמ
 םעד --- רקיע רעד ,ןוא ,רָאיטקַא םעד רעטּפָא ךָאנ רָאנ ,רעיושוצ םעד
 טינ עסערּפ רעשידיי רעגיה רעד ןיא טָאה םיא זיב רענייק ,רָאסישזער
 -- רעטַאעט ןיא ןטסנוק עלַא ןופ עיצַאנידרָאָאק עקיטיונ יד טנָאטַאב
 יו ,רעקיזומ ןוא רָאטַארָאקעד ,רעליּפשיוש ,רָאסישזער ,גרוטַאמַארד ןיפ
 ןיא ,קיטירק-רעטַאעט ןופ ןײגקעװַא ןייז .ינודקומ .רד ןָאטעג טָאה סָאד
 קיטסיצילבוּפ טימ ןצנַאגניא ךיז ןבעגוצּפָא ידכב ,ןרָאי רע30 יד ןופ ףוס
 .הדירי רעד ףיוא ןזיוװעגנָא ןטספרַאשמוצ טָאה קיטירק-רוטַארעטיל ןוא
 ,עניב רעשידיי רעד ןופ

 -ַאק עשירָאסישזער ןייז טריפעגנָא רעטייוו ָאד טָאה ןיקלע לדנעמ
 ןרָאי ליפ טימ ןלױּפ ןוא עניַארקוא ןיא ןביוהעגנָא טָאה רע סָאװ ,ערעיר
 "ער רע טָאה ָאד ,1922 ןיא ,עקירעמַא ןייק ןרעדנַאװרעביא ןייז רַאפ
 ןופ ןרעמונ יירד ןופ עיצקעס-רעטַאעט יד ןינודקומ .א .רד טימ טריטקַאד
 ןיא טָאה רע .1924 בײהנָא ןוא 1923 ףוס ןיא ,?טילַאעט , לַאנרושז
 ןיא ןעלקיטרַא ליפ עקירעמַא ןיא טכעלטנפערַאפ ךיוא ןרָאי ןופ ךשמ
 ןופ ןקירבור-רעטַאעט יד ןיא רעבָא ,םינינע-רעטַאעט ןגעוו ןטפירשטייצ
 .ןעמונעג טינ לײטנָא ןוויטקַא ןייק רע טָאה ןעגנוטייצ-גָאט יד

 -נָא רעד ןרָאװעג דלַאװכוב .נ זיא ןרָאי רע20 יד ןופ בײהנָא ןיא
 ןרָאי יד ךרוד .?טייחיירפ , רעד ןיא גנולײטּפָא-רעטַאטט רעד ןופ רעריפ
 זיא טייצ רעד טימ .רעטַאעט ןינע ןיא טפיטרַאפ דלַאװכוב ךיז טָאה
 ,עגעלָאק רערעטלע ןייז זַא ,םינינע-עניב ןגעוו *ץעּפס, ַאזַא ןרָאװעג רע
 שטנעמ-רעטַאעט סלַא ןענעקרענָא טזומעג םיא טָאה ,ינודקומ .א ,רד
 סָאװ ,"טייחיירפ; רעד ןופ ןטסינומָאק עמורפ עלַא יו ,ףורַאב ןופ
 ןופ ?גױנּפָא, זיא סע רעסָאװ טימ ןרָאװעג טלכױרטשעג טינ ןענייז
 ןיא דלַאװכוב .נ זיא ,עיניל-ײטרַאּפ רעשיטסינילַאטס רעגנערטש רעד
 ןבָאה סָאװ ,תוינּפ טימ לופ םינינע-רעטַאעט ןגעוו ןעלקיטרַא ענייז עלַא
 ענייז עלַא ייב רָאנ .טסנוק-רעטַאעט ןופ םצע םוצ תוכייש ןּפַאנק ַא
 סָאװ ,סעיצוטיטסניא-רעטַאעט ןוא טײל-רעטַאעט טימ תונובשח עקיטייז
 יו ,רעכעלכַאז סעיזנעצער ענייז ןענייז ,ןלעפעגליואוו טינ םיא ןענייז
 עשידיי יד ןיא ןטנעזנעצער-רעטַאעט ערעדנַא ןופ סעיזנעצער עטסרעמ יד
 .ןעגנוטייצ

 "עט ןשידיי ןגעוו רעביירש עטנכערעגסיוא טציא זיב עֶלַא יד-טָא
 ןטנעזנעצער-סמַאנסױא ערעסעב יד זיולב רָאפ ךיז טימ ןלעטש רעטַא
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 עלַא ןענעכערסיוא ,לטלעוו-סגנוטייצ רעשידיי רענַאקירעמַא רעד ןופ

 "רַאפ ךיז רָאי קיצכעז ךרעב ןופ ךשמ ןיא ןבָאה סָאװ ,ןטסילַאנרושז

 טעמכ ַא זיא ,רעטַאעט ןגעוו ןעגנוטייצ עגיה יד ןיא ןביירש טימ ןעמונ

 "וצסיוא ןעוװעג רעגנירג ליפ ןיוש טלָאװ סע .טעברַא עכעלגעממוא

 ןגעוו ןבָאה סָאװ ,עסערּפ רעגיה רעד ןופ רעביירש ענעי ןענעכער

 ,ןבירשעג טינ רעטַאעט

 "וּפָאּפ יד ןעוועג דימת זיא עקירעמַא ןיא ןדיי ייב רעטַאעט סָאד

 סָאװ ,םיור ןופ רעירַאטעלָארּפ יד טניז .עיצוטיטסניא-סקלָאפ עטסרעל

 -גולעטשרָאפ-קריצ ןוא -טיורב, טרעדָאפעג רעשרעה ערעייז ןופ ןבָאה

 .,טיורב טימ רעטַאעט ןסעגעג' טינ ױזַא ןושלו-המוא ןייק ךָאנ טָאה ,"ןעג

 זַא ןגָאז וצ אמזוג ןייק ןייז טינ טעװ סע .ןדיי רענַאקירעמַא יד יו

 "וויאַאנ םעד ייב ץוח ַא --- טלעוו רערָאג רעד ןיא עּפורג"סקלָאפ ןייק ייב

 יילרעלַא ןוא ןרָאיטקַא ןענייז --- גרַאװגנוי ןשילגנע ןוא רענַאקירעמַא

 | ,עקירעמַא ןיא ןדיי ייב יװ ,טבילַאב ױזַא טינ רעלייוורַאפ

 זיא ןדיי רענַאקירעמַא ייב גנוטייצ ןוא רעטַאעט ןופ אתורבח יד

 -ןײמעגלַא רעד ןיא וליפַא יוװ ,ךַאז עכעלדנעטשרַאפטסבלעז ַא רַאפרפד

 עשידיי יד ןרָאװעג זיא סע רעטײרּפשרַאפ סָאװ .עסערּפ רענַאקירעמַא

 ייז ,רעטעלב יד ֹוצ ןעמוקעגנָא טײל-רעטַאעט ןענייז רעמ ץלַא ,עסערּפ

 רַאפ .רעליּפשיוש-טּפױה ערעייז ןוא ןסעיּפ ערעייז ןרימַאלקער ןלָאז

 םינמוזמ טימ סרעטַאעט יד ןבָאה עסערוּפ רעד ןופ טסניד רעקיזָאד רעד

 .סרעבעג-ןסנָאנַא ערעדנַא יו ,רעקינייוו לענָאיצרָאּפָארּפ דימת טלָאצעג

 ןבעגעג טרָאפ ,עיצוטיטסניא ןַא יו ,רעטַאעט סָאד טָאה ,סנטשרע רָאנ

 זיא סע רעסָאװ יו ,עמַאלקער רַאפ ןזייל וצ רעמ רעטעלב עשידיי יד

 ,ךעליפשיש יד ןבָאה ,סנטייוצ :גנומענרעטנוא עקיצנייא ערעדנַא

 ןגעוו ףָאטש ןטנַאקיּפ ליפיוזַא טלעטשעגוצ ןגרוטַאמַארד ןוא רעקיזומ

 ןעגנוטייצ יד וצ טָאה סָאװ ,ןבעל-טַאװירּפ רעייז ןגעוו ןוא טסנוק רעייז

 טעװ ריא ןוא עסערּפ עשידיי יד טרעטעלב .רענעייל ןסָאמ ןגיוצעגוצ

 טקורדעג לָאמַא טימ ןעגנוטייצ עכעלטע ןבָאה רָאי ךָאנ רָאי זַא ,ןעז

 ןבָאה סָאװ ,ןרַאומעמ ןוא סעיפַארגָאיב ,תושעמ-רעטַאעט יײלרעלַא

 .ןענַאמָאר-גנולייוורַאפ ןופ טרָא םעד ןעמונרַאפ רעטפָא

 -עגרָאפ ךיז טימ ןבָאה טײל-רעטַאעט ןוא רעטַאעט יו ױזַא ןֹוא

 עכעלגערטנייא ךעלטפעשעג ,עטנַאסערעטניא ,עקיטכיװ ַאזַא טלעטש
 ןוא ןרָאטקַאדער-טכַאמ סָאװ ,טינ רעדנואוו ןייק רָאג זיא ,טפַאשדנוק

 רעביא העד-טּפיוה יד ןטלַאהַאב ךיז רַאפ ןבָאה ןעגנוטייצ ןופ רעמיטנגייא

 העד-לעב עקיזָאד יד .,רעטעלב ערעייז ןיא גנולײטּפָא-רעטַאעט רעד

 -ליױאוו ייז זיא סע יװ ,ױזַא סעיזנעצער יד טברַאפַאב סנטסרעמ ןבָאה

 -ויאַאנ יד זױלב .טניולעג ןטסעבמוצ ייז טָאה סע יװ ןוא ,ןלעפעג

 -רָאפ; רעד ,"גנוטייצ-רעטעברַא; ןוא ?טַאלבידנעבָא; עשיטסילַאיצָאס

 עשיטסילַאעדיא-שינצבק יד ,ןרָאי עמערָא עטשרע יד ןופ ,"סטרעוו

 ןוא "רעפמעק רעשידיי, ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ יד; יוװ ,ַאקידָאירעּפ

 "צג ךיז ןבָאה ,ןעגנוגעווַאב ענעדיישרַאפ ןופ ןטפירשטייצ ערעדנַא יד
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 ,ללב ךרדב ,ןענייז סָאװ ,סעיזנעצער-רעטַאעט ןקורד וצ ןביולרעד טנעק

 טייקיטכירפיוא יד ןוא שינעדנעטשרַאפ-טסנוק יד יוװ ,ןבירשעג ןעוועג

 ײבמַא ,רעטעלביגלָאפרעד .טריטקיד ייז ןבָאה ןטנעזנעצער ערעיײיז ןופ

 ןקירבור-רעטַאעט ערעייז ןבָאה רעבעגסיױורַא ןוא םיריױטקַאדער עזעיצ

 ןקיצוג גייא רעייז ףיוא ךעלסילשסיוא טעמכ טריפעג ןעגנולײטּפָא ןוא

 .רעגייטש

 ,ףיורעד ןבעגעג גנוטכַא טוג טָאה ,טייצ ןייז ןיא ,ײלַאּפ ןַאהָאי

 יו ,סעיזנעצער ענױזַא ןרעו טקורדעג ןלָאז ?טָאלבעגַאט , ןייז ןיא זַא

 -ַאב ענייז ןבעגעג רע טָאה לֵאפ ןטסעב ןיא .טניולעג םיא ךיז טָאה סע

 טניירפ-רעטַאעט ערעייז ןביול וצ *סנַאש; ַא רעטעברַאטימ עטסטביל

 .םיאנוש עקידנעטש רעדָא עקיליײוװטייצ ערעייז ןסיײרעצרעטנורַא ןוא

 "ָאלעמ יד ,"סרעטסיײימ ,ןטערעּפָא יד טצישַאב קרַאטש רע טָאה ךיוא

 ןדנוק עטסעב יד ןעוועג ןענייז סע סרעטַאעט סנעמעוו ,סרעקַאב-עמַארד

 סיילַאּפ טָאה ןוויטָאמ עדייב יד-טָא תמחמ .גנוטייצ לארשייללכ ןייז ןופ

 ןוא .ןָא בייהנָא עמַאס ןופ ןענידרָאג ףיוא טגיײלרַאפ ךיז *סַאלבעגַאט;

 סעּפע וצ גנוגיונ ַא טימ ןדיי טכַארבעג טָאה עיצַארגימיא עיינ יד ביוא

 טרעפיײזיר"מש:יײלַאּפרענײטַאל-ץיוורוה יד יו ,רעטַאעט ןיא סרעסעב

 םוצ קשח רעמ סימ ןוא ,ןטָאבעגנָא ןבָאה ןטסידנוש רעטייוו ױזַא ןוא

 "עג טינ ךיז רָאטקַאדער-"טַאלבעגַאט , רעד טָאה ,רעטַאעט ןשינידרָאג

 .ןָאטעג סנייז טָאה רע .ןפלעה טנעק

 "רעטַאעט רעביא העד עשירָאטקַאדער יד זיא ןענַאהַאק .בֵא ייב

 טעמכ .ךַאז עכעלדנעטשרַאפ-טסבלעז ַא ןעוועג גנוטייצ ןייז ןיא םינינע

 רע טָאה ,"סטרעוורָאפ, ןרעביא לָארטנָאק ןייז ןופ בייהנָא עמַאס םייב

 ךָאנ .ןטסינידרָאג יד טימ ןוא ןענידרָאג ןגעק קימעלָאּפ יד טריפרַאפ

 ערעקיטכיוו יד ןגעוו זַא ,גנוטייצ ןייז ןיא הקזח ַא ןעוועג ןיוש זיא םעד

 לָאז "ןרעטש, עטסטמירַאב ןופ סרעטַאעס יד ןגעוו ןוא ןעגנוריפפיוא

 ןטייווצ ןופ סרעטַאעט ןוא ןסעיּפ ןגעוו .ןילַא רָאטקַאדער רעד ןביירש

 .טשרע ןַא ןעו טָאטש ןיא ןעוועג טינ זיא רע לַאפ ןיא רעדָא ,גנַאר

 ןייז זיא ,גנוריפפיוא עיינ ַא טַאהעג טָאה טפַאשלעזעגירעטַאעט עקיסַאלק

 ןיא רעפלעהטימ ןטסטיורטרַאפ ןייז וצ ןעגנַאגעגרעביא הקזחיקיטירק

 וצ רעטעּפש ,ןבילטָאג ןָאעל וצ ,ןרָאי עטשרע יד ןיא .עיצקַאדער רעד

 "גוריפפיוא ערעייז ןוא סרעטַאעט עקיטכיוורעדנימ ןגעוו ,ןֿפָאגָאר ללה

 סָאװו ,"סטרעװרָאפ, ןופ רעטעברַאטימ ענעי ןבירשעג ןיוש ןבָאה ןעג

 -רעטַאעט יד ןוא סרעטַאעט יד ןענידַאב וצ טמיטשַאב ןעוועג ןענייז

 "רעטָאעט ענעדיישרַאפ טימ ךיז ןעמענרַאֿפ וצ ,ןציטָאנ טימ טייל

 .סעקטָאילּפ

 "עט יד ןעוו ,"סטרעוורָאפ, ןיא םישזער סנַאהַאק ןופ ביײהנָא ןיא

 ןעמענרַאפ ךיז לָאז גנוטייצ יד זַא ,טרעדָאפעג ןבָאה ןטפעשעגירעטַא

 -קַאדער ןופ דובכ ןרעטנוא ןעוועג ןענייז סָאװ ןעגנוריפפיוא ענױזַא טימ

 טָאה דלעפנעזָאר סירָאמ זַא ןפָארטעג ךיז טָאה ,ןקרעמַאב וצ ייז רָאט

 ןופ ןסעיּפ"עקּפָאה ןוא ידנוש יד ןבײרשַאב וצ גַארטפיוא םעד ןגָארקעג
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 טימ ןעמונעגסיוא קרַאטש טָאה דלעפנעזָאר ןעוו רָאנ .ךָאװ-נוטיםוי ַא
 רעייז ַא רעטנוא ,סרעטַאעט יד ןופ סעיזנעצער עשירעכַאלּפָא ענייז
 -עט עשידיי יד ןיא ךָאו עשירַאנ יד, --- טפירשרעביוא רעכעלפערט
 טָאה ןוא ,דובכ ןייז ןגיוברַאפ רָאטקַאדער רעד ןיוש טָאה --- ?סרעטַא
 ,בגא .סעמַארדָאלעמ ןוא סעקטערעּפָא וצ ךיוא ןזָאלעגרעטנורַא ןילַא ךיז
 ענעי ןפלעהוצסיורַא ןגױאווַאב ךיוא םיא ןענידרָאג ןגעק ףמַאק רעד טָאה
 םעד ןטיברַאפ ןבָאה ןוא ,קנואוו ןייז טגלָאפעג ןבָאה סָאװ ,סרעטַאעט
 ,ןסעיּפ עקיטכיוורעדנימ טימ רַאוטרעּפער ןשינידרָאג

 ןדעי םינינע-רעטַאעט רַאפ טייז עצנַאג ַא ןבעגוצּפָא ריפנייא רעד
 טכַארבעג טָאה ,ךָאװ ןטימ ןיא עיזנעצער עקילעפוצ ַא ץוח ַא ,קיטיירפ
 .בא ןופ קיטירק ַא ןלעוּפסױא ןריבורּפ ןלָאז טײל-רעטַאעט זַא ,וצרעד
 -טימ עטסקיטכיװ ענייז ןופ םענייא ןופ תוחּפל רעדָא ,ןײלַא ןענַאהַאק
 -עג ךיז ןבָאה סרעטַאעט ענעביוהעגיקינייוו ןוא ערענעלק יד .סרעפלעה
 רעד סָאװ ,ךעלדליב-יעשילק ,ןציטָאנ ,סעיזנעצער טימ ןענעגונגַאב טזומ
 "רָאפ, ןיא ןטײז-רעטַאעט עלעיצעּפס ענױזַא רעביא הנוממ רעלעיציפָא
 .טלייטעגוצ יז טָאה "סטרעוו

 יד ןעמונעג ךיז ףיוא ךיוא טָאה ,"טײהרַאװ, רעד ןיא ,רעלימ יאול
 ,גנוטייצ ןייז ןופ גנולײטּפָא-רעטַאעט רעד ףיוא ןבעג וצ גנוטכַא עיסימ
 ."םזינידרָאג; ןופ ןָאפ יד ןטלַאהעג ךיוה ןעמ טָאה "טייהראוו; רעד ןיא
 -טימ סלַא ןלַארטַאעט עטנַאקַאב ענױזַא טַאהעג ,בגא ,רעלימ טָאה טרָאד
 ךיוא יוװ ןגיוא ענייז ןיא סָאװ ,ןיטנע לאוי ןוא ץטַאק .מ יו ,רעטעברַא
 עבושח רעמ ןעוועג ייז ןענייז רענעייל ערעסעב יד ןופ ןגיוא יד ןיא
 ךיז ייב ןזָאלעגוצ טָאה ןַאהַאק .בא יוװ ,םינינע-רעטַאעט ןגעוו רעביירש
 טעטירָאטױא ןייז ןצונסיוא עקַאט טגעלפ רעלימ ."סטרעוװרָאפ, ןיא
 יו ,קיטירק-רעטַאעט ןיא לדיפ עטשרע יד ןליּפש וצ רָאטקַאדער סלַא
 ץטַאק .מ ןוא ןיטנע .י ןעוו רעבָא ,םינינע עקיטכיוו ערעדנַא עלַא ןיא
 ,גנוריפפיוא ןַא רֶעדָא עסעיּפ ַא ןגעוו ןגָאז וצ טרָאװ ַא טַאהעג ןבָאה
 יַאּפ עטסקיטכיװ יד ןגעוו ןגָאז וצ סָאװ טַאהעג דימת טָאה ןיטנע ןוא
 רַאפ גנוטייצ יד זיא --- קרָאיוינ ןיא עניב רעשידיי רעד ףיוא ןעגנוריס
 סרעטַאעט עמַארדָאלעמ ןוא עקטערעּפָא טימ ךיוא ,ןפָא ןעוועג ייז
 סרעלימ ,ןַאמקינָאג קחצי .ןעװַארּפסיא קנילפ "טייהראוו, יד ךיז טגעלפ
 -עג ןעגנוריפפיוא עקיטכיוורעדנימ יד ןגעוו טָאה ,רָאטקַאדער-ףליהעג
 טייקכעלגעמ יד ןבעגעג םיא טָאה סָאװ ,רָאמוה םענייפ ַאזַא טימ ןבירש
 -יוש ערעייז רַאפ ןוא סרעטַאעט ענױזַא רַאפ ביול ןיא ןייז וצ םזגמ טינ
 טימ ןדירפוצ קרַאטש ןייז טײל-רעטַאעט יד ןלָאז ךָאד ןוא ,רעליּפש
 ,סעיזנעצער ענייז

 טָאה ,"לַאנרושזןגרָאמ, ןופ תיבהילעב רעד ,ןײטשריּפַאס בקעי
 ַאזַא ףױא ,רעטַאעט ןשידיי ןטימ עירעטלַאהכוב עטלּפָאד ַא טריפעג
 יד ןעלדנַאהַאב וצ יירפ ןעועג םיא ייב זיא ןירָאג .ב :רעגייטש
 רעד .טריטקיד םיא טָאה שוח רעשיטירק ןייז יו סרעטַאעט ערעטסנרע
 סָאװ ,עיצקַאדער ןיא ןצימיא טַאהעג דימת ,ןײטשריּפַאס ,רע טָאה רַאפ
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 תוסנכה-ןסנָאנַא יד יו ,ױזַא סרעטַאעט ערעדנַא עלַא ןגעוו ןביירש לָאז
 ,בגא ,זיא רעטַאעט עגונב עיצידַארט עקיזָאד יד .טריטקיד ןבָאה ערעייז
 .ןענײטשריּפַאס ךָאנ ךיוא "לַאנרושז"גרָאמ/,, ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעגנָא
 גנוטייצ יד טָאה ,ינודקומ .א .רד ןופ עיזנעצער רעפרַאש רעדעי רַאפ
 טימ רעליּפשיוש יד ןוא סרעטַאעט יד ןייז וצ הצפמ טלעפרַאפ טינ
 "-טימ ערעדנַא סָאװ .,ןעגנוקרעמַאב-ביול ,ךעדליב ,ןציטָאנ ,ןעלקיטרַא
 .טלעטשעגוצ ןיוש ןבָאה רעטעברַא

 "ךרד ןטימ ןרָאװעג טלדנַאהַאב זיא רעטַאעט ואוו ,"גָאט , ןיא ךיוא
 טָאה ,עיצוטיטסניא-סגנולייוורַאפ רעלערוטלוק ַאזַא טמוק סע סָאװ ,ץרא
 ,רעטַאעט םוצ גנואיצַאב עכעלטפעשעג יד טקוקרַאפ טינ ןפוא-םושב ןעמ
 ,ןילדע םַאיליװ ,םחנמ ,קינלַארָאק ,רד ןבָאה ,דנוק"סנָאנַא ןטוג ַא וצ יו
 טפָא ערעדנַא ליפ ןוא רעדניל .ב ,נ ,לָאגניד ,ס ,ןײטשּפע .א ,ץנַאלג .א
 "עג טינ ןבָאה סָאװ ,סעיזנעצער עשירענָאמ-טסנוק עטסנרע ןבירשעג
 ןדעי רַאפ רָאנ .ןעגנוריפפיוא ןוא ןסעיּפ עטסעב יד וליפַא טעװענַאש
 "ידיי ךעד ןופ גנוטייצ; עקיזָאד יד טָאה ,רעטַאעט ןגעוו טרָאװ ןטסנרע
 -עמַאלקער ןופ רעייטשוצ ריא טעװעלַאשזעג טינ "ץנעגילעטניא רעש
 רעסָאװ יו טקנוּפ ,ןדנוק-רעטַאעט יד רַאפ ביול ןוא ךעלדליב ,ןציטָאנ
 .טַאלב רעדנַא זיא סע

 ערעדנַא ןוא ןיטנע לאוי ואוו ,*טייצ , עשיטסינויצ-ילעוּפ יד וליפַא
 ןקידירפַאב טזומעג ןיוש טָאה ,המשל קיטירק-רעטַאעט טעוװַארּפעג ןבָאה
 -ײטרַאּפ יד ןוא .ףָאטשיעמַאלקער עזָאד רעייז טימ טײל-רעטַאעט יד
 ךיז ןסיירנייא טינ קרַאטש וצ ךיוא ןעק ?טייהיירפ,, עשירעטיהּפָא עיניל
 קירעביא טינ שיגָאלָאעדיא ריא ייב ןענייז סָאװ ,ןדנוק-רעטַאעט ליפ טימ
 .רשכ

 ןשידיי םוצ עסערּפיגָאט רעשידיי רעד ןופ גנואיצַאב עקיזָאד יד
 "ירק ערעסעב יד זַא ,וצרעד ןעוועג םרוג טָאה עקירעמַא ןיא רעטַאעט
 "טריוו-רעטַאעט רעד ףיוא ןבָאה טינ גנוקריוו עשיטקַארּפ ןייק לָאז קיט
 ,טסואוועג ןבָאה סָאװ ,*ןרָאסישזער-רעטש/, ןוא "ןרעטש; יד .טּפַאש
 ןיוש ןעמ ןעק הפינח ךרוד ןגירק טינ ןעק'מ סָאװ בױל-עמַאלקער יד זַא
 רענידַאב-רעטַאעט ליפ יד ןופ ןציטָאנ יד ךרוד ןגירקסיורא זיא סע יו
 נָא םעד ןכַאמ וצ טוװאורּפעג טינ וליפַא טפָא ןבָאה ,עסערּפ רעד ןיא
 ןיא .קיטירק רעטסנרע רעקיטסניגמוא טימ ךיז ןענעכער ייז זַא ,לעטש

 ענעגייא טימ טגרָאזַאב ןיוש סרעטַאעט עלַא ןענייז ןרָאי עטצעל יד

 ךרוד ביול סעיצרָאּפ ערעייז ןײרַא ייז ןגירק ,רעבײרש-ןציטָאניעמַאלקער

 וצ ןצנַאגניא ןרָאּפשרַאפ ייז ןוא ןעגנוטייצ יד ןופ רעריפ-סטפעשעג יד
 .סעיצקַאדער יד ןופ רעביירש יד טימ ןָאט וצ ןבָאה

 רערעסעב רעד טָאה ,ןצכעריפ יד-טָא תמחמ זַא ,ךיז טײטשרַאפ
 יד טסנרע ןעמענ וצ טרעהעגפיוא םלוע רעקידנעײגירעטַאעט רעשידיי
 ,ןצרעד טריפרעד טָאה ,רעדיװ סָאד .ןעגנוטייצ עשידיי יד ןיא קיטירק

 ,ןדייל ןופרעד ןלָאז ,ןעגנוטייצ יד ןוא רעטַאעט סָאד ,םידדצ עדייב זַא

 "גוטייצ יד : סרעכוזַאב עטסעב ערעייז ןרילרַאפ ייז לייוו ,סרעטַאעט יד
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 .רעטַאעט ןשידיי ןטמירָארַאפ ןופ טפַאשדנוק יד ןרילרַאפ ייז תמחמ ,ןעג
 ןעגנַאגרעד טייוו ױזַא ןיוש רעבָא זיא קנערק עטּפעלשרַאפ עקיזָאד יד
 ! האופר ןייק ריא רַאפ ,ךיא ןכער ,ָאטינ ןיוש זיא סע זַא

 רעשידיי רעד ןיא רעגרע ךָאנ ןעגנַאגעג סע זיא קיזומ ןינע ןטימ
 ןוא רעגניז ןרעה וצ ףיוא םינלעב עסיורג עקַאט ןענייז ןדיי .עסערּפ
 ,ןפיול סָאװ ,רענעילַאטיא יד יװ םינלעב ערעסערג רשפא  ,סרעליּפש
 "מיס יד ךיוא ןָא ןליפ ןדיי תעב ,ערעּפָא רעד ןיא זײװנסַאמ ,רקיע רעד
 ןוא רעגניז ײלרעלַא ןופ ןטרעצנָאק עטסרעמ יד ןוא ןטרעצנַאק עשינָאפ
 ףיא ןגירקוצניײרַא ןזיװַאב טָאה עסערּפ עשידיי יד זיב רָאנ .ןזָאוטריוװ
 ןענייז גייווצ-סגנולייוװרַאפ ןלעדייא םעד-טָא ןופ ןסנָאנַא קלח ןקירעהעג
 -:וטייצ עשידייי יד ןיא ןרָאװעג טזָאלרָאװרַאפ ױזַא סעיזנעצער-קיזומ יד
 רעד-טָא ןופ רעמענרעטנוא יד טינ ,רעסינעג-קיזומ עשידיי יד טינ זַא ,ןעג
 עשידיי יד ןיא ןפורּפָא-קיזמ יד טסנרע ןעמענ וצ ןייא טלַאפ ,טסנוק
 .רעטעלב

 -עג דָארג "סטרעוורָאפא רעד טָאה טרעדנוהרָאי ןופ בייהנָא ןיא
 רערעל-קיזומ ןוא טסינַאיּפ םעד ,ןַאמכַאפ ַא טנעזנעצער-קיזומ סלַא טָאה
 ךיז טגעלפ סָאװ ,טנעזנעצער רעקיזָאד רעד רָאנ .וָאנורב ןָאטַאלּפ
 םידָאמ רעמ ןעוועג זיא ,ןייטשניבור ןָאטנַא ןופ שדוי-קיזומ סלַא ןסיורג
 םעד ןעיצרעד וצ יװ ,רעקיזומ ןגעװ סעקטָאילּפ ןרזחוצרעכיא ףיוא
 .רענעייל ענייז ןופ קַאמשעג-קיזומ

 -ַאס ,רעבעגסױרַא רעזעיציבמַא רעד טָאה ?לָאנרושז-ןגרָאמ,, ןיִא
 ןיא רעטערטרַאפ םענעגייא ןַא ןבָאה וצ טריפעגסיוא דָארג ,ןייטשריפ
 ,ןשטנעמ ןקיסַאּפ ַא ןכוזוצסיוא טָאטשנָא רָאנ .ערעּפָא רעקרָאיוינ רעד
 ןבילקעגסיוא רע טָאה ,טַאלב ןייז ןיא קירבוריקיזומ םעד ןריפ לָאז סָאװ
 טדיילקעגסיוא םיא טָאה ,עיצקַאדער ןיא רעטעברַאטימ ןטסקנאלש םעד
 ,רעטסיימ-קיזומ סלַא טניורקעג םיא טָאה ןוא רעדניליצ ןוא קַארפ א ןיא
 "ןגרָאמ,, ןופ קעװַא זיא "רעקיטירקיקיזמ ,, רעטשרע רעקיזָאד רעד ןעוו
 "ער ןיא שטנעמ רעדנַא ןַא טנשריעג תוניבמיקיזומ יד טָאה ,?לַאנרושז
 -גייא ימ יד יינ סָאד ףיוא ןביוהנָא טזומעג ךיוא טָאה סָאװ ,עיצקַאד
 ,קיזומ ןינש םעד ןסייבוצ

 -טימ רעקניגגנוי רעטגױנעג-שילַאקיװמ ַא טָאה ?טַאלבעגַאט , ןיא
 יב .רעקיטירק-קיזומ סלַא טמיטשַאב ןיילַא ךיז ,ןָארַאב .א ,רעטעברַא
 ײקַאדער ןיא ןטעברַא רַאפ גנומיטשַאב-טסבלעז ןיוש זיא סנהָאזהרש יד

 ןייק ןלָאצ טפרַאדעג טינ רַאפרעד ןבָאה ייז יבַא ,עיצידַארט א ןעוועג עיצ

 | ,רַארָאנָאה
 יָצג ךיז ןבָאה ,*טײהרַאװ} רעטשרע רעד ןיא ,ןרעלימ יאול יי

 ,ןטרעצנָאק עשילַאקיזומ ןגעוו ןוא קיזומ ןגעוו ןעייסע ןזײוװַאב ןעמונ

 -ַאשימ , יד ןופ לובמ רעד ןזָאלעגּפָארַא עקירעמַא ףיוא ךיז טָאה סע ןעוו
 ןעוועג ןענייז ןעייסע עגעי .ןזָאוטריװ-לדיפ ?עקידמיופאיַאשַאיײַאשַאט
 -ַאב ןעוועג ןענייז ייז .,ןעיידיא עלעדייא ןוא ןסוגסיואיליפעג עשיריל

 ,תורוד יד ךרוד ןדיי ייב הניגנ וצ עביל רעד ןגעוו תודמול טימ ןצלַאז
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 .טַאהעג טינ תוכייש ןייק ייז ןבָאה קיטירק-קיזומ טימ רָאנ
 ןופ ,ןָארַאב .א ןיוש ךיז טָאה ,ןעמוקעגפיוא זיא "גָאט ,, רעד ןעוו

 ענייז זַא ,קיזומ ןיא טפיטרַאפ ליפוזַא ףיוא טַאהעג ,*טַאלבעגַאט;
 רעד .גנוטייצ רעטלַא רעד רַאפ שינעמכַאפדוצ ןרָאװעג ןנעייז סעיזנעצער
 ןָארַאב טָאה ,רָאטַאמַא ןרעכליב םענעגייא ןַא טַאהעג רעבָא טָאה "גָאט,
 ,טייצ-וצ-טייצ ןופ ,קיזומ ןגעוו ןעלקיטרַא טימ ןרילָארטסַאג טנעקעג רָאנ

 רעשינעמכַאפ ַא ןעמוקעגוצ טייצ עסיוועג ַא זיא "סטרעוורָאפ, ןיא
 רעבָא זיא תוניבמ עלענָאיסעּפָארּפ ןייז .ץַאק .ּפ .י ,קיזומ ןגעוו רעביירש
 ,"לוכיילוכ , רעד ,רָאטקַאדער רעד .גנוטייצ רעד רַאפ ןורסח ַא ןעוועג
 רעטסעב .רעד "סטרעוװרָאפ , ןיא ןייז טזומעג טָאה ,ןײלַא ןַאהַאק .בַא
 רעביא קיטירק ַא ןיא ,טנקסּפעג רע טָאה לָאמ ןייא ,קיזומ ףיוא ןיבמ
 "יז רעד זַא ,דנַאלסור ןופ רעגניז ןרעטלע ןטמירַאב ַא ןופ טרעצנָאק ַא
 ייב ,"ברעשטש ַא טימ רעבָא ,רעּפיירקס-ייקס ַא יו םיטש ַא; טָאה רעג
 ענױזַא ןרעה ןזָאל וצ טלעפרַאפ טינ ךיוא רע טָאה ןטייהנגעלעג ערעדנַא
 רָאנ .לכיימש ַא רעטפָא ןפורסױרַא טזומעג ןבָאה סָאװ ,םיקסּפ-קיזומ
 -קיזומ ןופ ןינע רעד טָאה ,ןטליג זומ תוניבמ ַאזַא ואוו ,טַאלב ןייז ןיא
 עמַאלקער סלַא ןדייס ,ןבָאה טנעקעג טינ המוקת ןייק ןיוש סעיזנעצער
 ,סרעבעג-ןסנָאנַא רַאפ

 -1ײרַא רעטּפָא ןענייז ,"גָאט , ןיא יװ רעמ ,"טייהיירפ ,, רעד ןיא
 ןגעוו ןעלקיטרַא ערעטפָא ןוא ללכב קיזומ ןגעוו סעירעס עצנַאג ןלַאפעג
 סוילּפ ,תונובשח:ייטרַאּפ רָאנ .ןעגנוניישרעד עשילַאקיזומ ענעדיישרַאפ
 ןלָאז ?טייהיירפ , רעד ןיא זַא ,וצרעד ןעוועג םרוג ןבָאה ,תוינּפ ערעדנַא
 ,"גָאט , ןיא .סעיזנעצער-קיזומ עשיטַאמעטסיס עקידנעטש ןייק ןייז טינ
 -סױרַא טינ ןינע-קיזומ םעד ,סיוא טזייוו ,תוביס ערעדנַא ןבָאה ,רעדיוו
 .ןפלָאהעג

 -נעטש םעד טלקיװטנַא טיירב טָאה "לַאנרושז-ןגרָאמ , רעד זיולב
 ןרָאי עגנַאל טריפעג טָאה ןיוולעש ,ב סָאװ ,קיזומ ןגעוו קירבור ןקיד
 ןדייב ייב ,ןענָאסדוי .ש ןופ טריפעג קירבור רעד טרעוו טיוט ןייז ךָאנ
 -ינעמכַאפ ןופ ןלעפ סָאד ןפיוקסיוא טזומעג גנוביא עקירָאײגנַאל טָאה
 ןעגנוטייצ עשידיי ערעדנַא יד טימ ךיילגרַאפ ןיא רָאנ .גנוטיירגוצ רעש
 -סיוא טרָאפ טיבעג ןקיזָאד םעד ףיוא ?לַאנרושזדגרָאמ,, רעד ךיז טָאה
 ,טנכייצעג

 .רַאפ ןבָאה ןעגנוטייציגָאט עשידיי יד ייב לזמ עטסערג סָאד
 -גָאט עשידיי עקיצנייא ןייק ,תמא .ןרָאכ עשידיי ןוא םינזח ,ךיז טייטש
 לָאז סָאװ ,רעטעברַאטימ ןלעיצעּפס ַא טמיטשַאב טינ ךָאנ טָאה גנוטייצ
 טייקיטעט רעד ןגעוו ןוא תונזח ןגעוו וליּפַא קירבור ןקידנעטש .ַא ןריפנָא
 ,םינזח גונעג יו רעמ ןַארַאפ רעבָא ןענייז .ןרָאכ עכעלטּפַאשלעזעג יד ןופ
 ןיוש ןביג סָאװ ,ןרָאכ יד םורַא סרעוט ןוא רעקיזומ עטריסערעטניארַאפ
 גונעג טימ ןרעוװ טגרָאזַאב לָאז ןעגנוטייצ יד זַא ,םעד ףיוא גנוטכַא
 ,םינינע ערעייז ןגעוו ףָאטש

 ןופ ןעגנואיצַאב יד ןיא סעיצַאירַאװ יד ןענייז שיטסירעטקַארַאכ
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 יקיזומ רעשידיי רעד ןופ ןגייווצ עקיזָאד יד וצ ןעגנוטייצ ענעדיישרַאפ יד

 ףיוא ּפָארט םעד רעקרַאטש ןלעטש "גָאט, ןטימ "?לַאנרושז-גרָאמ , רעד

 ןופ רעטשרע רעד ןיא .ןסנָאנַא עשיגזח ןופ תוסנכה ערעייז בילוצ ,תונזח

 ריא וצ .סױרג דירַאיתונזה ןופ תוסנכה יד ןענייז ,ןעגנוטייצ יד-טָא
 ריא ייב זיא .רעגנעל שדוקיילכ ערעדנַא ןוא םינזח ןרעהעג עירעפירעּפ
 ןיא .טעוועדנופעגנייא רעמ עקַאט ןוא רעטלע קירבור-תונזח רעד רַאפרעד
 ליפיוו ףיוא רעבָא ,רעשירפ ןוא רעגנוי קירבור-תונזח רעד זיא "גָאט,
 ףיוא ןזיירק עשינזח יד ןופ הסנכה רעמ ןגירקנײרַא ןָא טבייה גנוטייצ יד
 וצ ץנעדנעט יד סױרַא ןציטָאנ ןוא ןעלקיטרַא עריא ךיוא ןזייוו ליפיוזַא
 .גנוטייצ רערעטלע רעד ןופ קירבור-תונזח םוצ רעכעלנע ןרעוו

 -רָא ענײמעגלַא ענױזַא וצ ןרעהעג ייז ליפיוו ףיוא ,רעדיוו ,ןרָאכ יד
 ירַאֿפ רעטעברױַא רעלַאנָאיצַאנ, ,?גניד-רעטעברַא, רעד יו ,סעיצַאזינַאג
 טירטוצ ןרעיירפ ַא סרעביײושַאב ערעייז ןבָאה ,"ןדרָא-סקלָאפ , ,*דנַאב
 "גרָאמ, םוצ יװ ,"סטרעװרָאפ, םוצ ,?גָאט, םוצ ,"טייהיירפ ,/ רעד וצ
 יד וצ ןעמוקנָא טּפָא ןילַא זומ סָאװ ,"טייהיירפ, יד ןוא ."לַאנרושז
 ,ןעגנומענרעטנוא עריא ןופ עיצקַארטַא ןַא וצ יו ,טנָארּפ-ןקניל ןופ ןרָאכ
 יד ןופ טייקיטעט רעד טײקמַאוקרעמפיוא רעמ ,ךיז טיײטשרַאפ ,טקנעש
 .ןרָאכ עקניל יד ןופ דנַאברַאפ ןצנַאג ןופ ןוא ןרָאכ

 ַאזַא ןענופעג טינ ןעגנוטייצ עשידיי יד ןיא טָאה טסנוק-םליפ יד
 יד .עסערּפ רענַאקירעמַא רענײמעגלַא רעד ןיא יוװ ,גנואיצַאב עטסנרע
 עקַאט טגיל עירטסודניא-םליפ יד .עכעלדנעטשרַאפ ץנַאג ַא זיא הביס
 -עמַא ץנַאג רעביא סרעטַאעט-םליפ יד ןופ ליפ רעייז .טנעה עשידיי ןיא
 יד יו רעשינַאקירעמַא ןייז וצ ךיז ןעימ ייז רעבָא ,ןדיי וצ ןרעהעג עקיר
 יז ןופ טָאה עסערּפ עשידיי יד .רענַאקירעמַא עטסקיטנעצָארּפ-טרעדנוה
 ןעוו ןוא .רָאי קילדנעצ ןבלַאהרעדנָא ןופ ךשמ ןיא טַאהעג טינ טשינרָאג
 יד ןיא טָאה ,טכַארבעגנײרַא טשינרָאג סמליפ יד ןבָאה ךעלטפעשעג
 "געגילעטניא-רעּפוס יד ןטליג טרעטשעגמוא טנעקעג ןעגנוטייצ עשידיי
 "םליפ יד ןבָאה סָאװ ,רעביירש עשירעקעמשנייפ ןופ גנואיצַאב עשיט
 ."טנעקרענָא טינ, טּפיוהרעביא טסנוק

 -טימ ַא ,ןיקסַאר יער טָאה ןרָאי רע20 יד ןופ בייהנָא ןיא טשרע
 ןופ קירבור ןקידגעטש ַא ןריפנייא ןעמונעג ךיז ,?גָאט ,, ןופ ןירעטעברַא
 רעבעגסױרַא יד ייב רעבָא טָאה יז .גנוטייצ רעד ןיא סעיזנעצער-םליפ
 "הסנכה ןרעביא ,טעברַא רעשירענָאיּפ ריא טימ לזמ קיניײװ טַאהעג
 .סרעטַאעט-םליפ יד ןופ לגנַאמ

 "ןסנָאנַא רעיינ ַא ןעמוקעגפיוא זיא רעטעּפש רָאי עכעלטע טימ
 -1יײרַא ףיוא טריזילַאיצעּפס ךיז טָאה סָאװ ,ךובלעזניא .רמ ןופ רוטנעגַא

 קיזומ ןופ ,סרעטַאעט עשילגנע ןופ ןעגנוטייצ עשידיי רַאפ ןסנָאנַא ןגירק
 גלָאפרעד ןטסערג םעד .סרעטַאעט-םליפ ןופ ןוא ןטרעצנָאקיץנַאט ןוא
 רעד ,טרעטַאעט-םליפ יד יב טַאהעג רוטנעגַא סכובלעזניא .רמ טָאה
 טימ גנודניברַאפ ןיא .ןעמוקעגפיוא זיא םליפ-גנַאלק רעד טניז ,רקיע
 -עג ןעגנוטייצ עשידיי עלַא ןיוש ןבָאה ,לַאװק-הסנכה םעיינ ןקיזָאד םעד
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 ןיא ךיז טמענרַאפ'מ םגה ןוא .ןקירבור-םליפ עקידנעטש ןריפנייא טזומ

 -ילַאװק סע זיא ,טסנרע וצ טינ קירבור ןקיזָאד םעד טימ סעיצקַאדער יד

 -קיזומ יד ןוא ןעגנולײטּפָאירעטַאעט יד יװ רעגרע ליפ טינ וװיטַאט

 .עסערּפ רעשידיי רעד ןיא קיטירק

 יד ןיא טסעג ענעטלעז ןצנַאגניא ןענייז רוטּפלוקס ןוא יײרעלַאמ

 רעד ןיא יירעלָאמ ןגעוו ןעלקיטרַא טימ בייהנָא רעד .ןעגנוטייצ עשידיי

 "טייצ/; ןיא ןיקסַאר לואש טכַאמעג טָאה עקירעמַא ןיא עסערּפ רעשידיי

 ןריסערעטניארַאפ וצ וואודּפ ןשירענַאיּפ םענעי ךָאנ ,(1906) ?טסייג

 רעד טָאה ,ןטסנוק עשיטסַאלּפ יד ןיא עקירעמַא ןיא רענעייל עשידיי

 ענעדיישרַאפ ןיא תוחילש-טסנוק ןייז ןָאטעג רעטייוו ןיקסָאר רעטלעז

 זַא ,ךיירגלָאפרעד ױזַא ןעוועג זיא טעברַא ןייז ,ןטפירשטייצ עלַאקידַאר

 ןביוהעגנָא םיא ןבָאה ?גניר-רעטעברַא; ןופ סרעוט גנודליב-טסבלעז יד

 ןריפוצנָא ןוא ,סעשטנערב ערעייז רַאפ סעיצקעל ןטלַאה וצ ןדַאלניײא

 .ןעייזומ יד רעביא סעיסרוקסקע ערעייז

 ןגעוו ןעלקיטרַא ןקורד וצ עדָאמ ַא ןרָאװעג זיא טייצ רעד טימ

 טפָא ,ךובלמַאז ןשירַארעטיל ןדעי ןיא טעמכ רוטּפלוװקס ןוא ײרעלַאמ

 ןזיװַאב ךיז ןבָאה סע .ןלַאנרושז עשידיי רענַאקירעמַא עלַא ןיא ךיוא

 -טסנוק ןגעוו ןביירש סָאװ .,רעלטסניק עשיטסַאלּפ עשידיי עכעלטצ

 -גולעטשסיוא-טסנוק ןופ טייהנגעלעג רעד ייב ,רקיע רעד ,ללֿכב םינינע

 רעלטסניק עשידיי יד ןופ רעצימיא ןעוו רעדָא ,ןגעלַאק שרעייז ןופ ןעג

 -פָאק ,לעּפָאט .קרעוו ַא סרעייז ןפיוק לָאז ייזומ ַא זַא ,ןעוועג הכוז טָאה

 "וצ-טייצ ןופ ןעמענ רעלטסניק ערעדנַא ןוא ָאקשָאפ ,ןייטשנעטכיל ,ןַאמ

 -טסנוק טימ רענעייל עשידיי ןעמוקַאב וצ טנַאה ןיא ןעּפ עשידיי יד טייצ

 ,םינינש
 .ןינע'סוסקול ַא ןבילבעג טסנוק זיא ןעגנוטייצינָאט יד ייב רָאנ

 ,עיצַאזנעס ַא ןרעוו יז ןעוו רָאנ רעטעלב טשידיי ןיא ןרירוגיפ רעלטסניק

 -סיוא ןַא .תוביס עשירעלטסניק בילוצ יו ,עכעלנעזרעפ בילוצ רעטפָא

 רעלטסניק רעשידיי ַא ןעוו ,ןלַאפ ענױזַא ןיא רָאנ טכַאמעג טרעוו םָאנ

 ייב גנונעקרענָא ןענואוועג ןעגנוכיירגרעד עשירעלטסניק ענייז טימ טָאה

 .רעלטסניק יד טימ ךיז ןעמענרַאפ ןעגנוטייציגָאט עשידיי יד ,ןדיי-טינ

 רעדָא ,גנוריסַאּפ ַאוַא ןיא "דיי עלעטניּפ סָאד; בילוצ ןלַאפ ענױזַא ןיא

 ַא ןיא דצ לקיטש ַא טָאה רעלטסניק רעשידיי רעקידנלעטשסיוא ןַא ןעוו

 .עיצקַאדער
 טסנוק ןגעוו ןציטָאנ ןוא ןעלקיטרַא רעטּפָא "גָאט, רעד טקורד ױזַא

 ןיא סערעטניא ןלעיצעּפס ַא טָאה רעטעברַאטימ ַא ןעוו ,רעלטסניק ןוא

 "רָאפ;ע רעד .רעלטסניק ַא ןָאט-הבוט ַא ןיא רעדָא גנולעטשסיוא ןַא

 "קיטנוז ןופ גנולײטּפֶא רויװַארגָאטַאר יד ןליפסיוא בילוצ ,"טטרעוו

 -טסנוק עקיטייצרַאפ ןופ רעדליב ללש ַא ןרָאי ןופ ךשמ ןיא טקורד ,טַאלב

 ,רעלטסניק עשידיי לָאצ ַא ךיוא ןופרעד ןסינעג .ןעייזומ ןיא רעקיסָאלק

 ,הבוז ןענייז יז ןעוו ,גנולעטשסיוא ןַא ןופ טייהנגעלעג: רעד ייב לעיצעּפס

 לָאז'מ ןוא קרעװ ַא סרעייז ןופ עיפַארגָאטָאפ ַא ןקורדּפָא לָאז ןעמ זַא
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 .דליב םוצ טפירשרעטנוא ןיא רעטרעוו רָאּפ עװָאברַאקס ַא ןבעג ייז ןגעוו

 ןעייטש סָאװ ,רעלטסניק ענעי *סנַאש ַא; ןעמ טיג ?טייהיירפ, רעד ןיא

 "צעל יד ןיא .עירעפירעּפ ריא וצ רעדָא ײטרַאּפ רענעגייא רעד וצ טנעָאנ

 טנעזנעצער-טסנוק סלַא ןגָארקעגוצ "טייהיירפ, יד רעבָא טָאה ןרָאי עט

 ןגעוו קיסעמלגער טביירש רע .קַאמולק קיזייא .רד רעביירש םענייפ םעד

 רעטנכייצעגסיוא ןַא טימ ןעגנולעטשסיוא-טסנוק עשידיי עטסקיטכיוו יד

 .ײרעלָאמ ןגעוו רקיע רעד ,שינעדנעטשרַאפ

 ןרָאי רע20 יד ןופ ףוס םעד טניז טָאה *לַאנרושז-ןגרָאמ; רעד דָארג

 .רעלטסניק ןוא טסנוק רַאֿפ טרָא רעמ לענָאיצרָאּפָארּפ ןבעג ןביױוהעגנָא

 "טע ןבָאה טינ לָאז גנוטייצ עקיזָאד יד זַא ,ךָאװ ןייק ךרוד טינ טייג סע

 רעבָא טמַאטש .ןעגנולעטשסיוא-טסנוק ןגעוו ןציטָאנ-עיזנעצער עכעל

 ,ןופרעד יו ,אפוג גנוטייצ רעד ןופ טינ רעדיוו סערעטניא רעקיזָאד רעד

 רעביא הנוממ רעד ,ןָאסדוי .ש רעטעברַאטימ ריא טָאה קילעפוצ סָאװ

 .ךוטּפלוקס ןוא יײרעלַאמ וצ גנואיצַאב עמירַאװ ַא ךיוא ,קיזומ

 סַאלק-לטימ עמירָא ןוא רעטעברַא ןענייז ,ןעמונעג ןײמעגלַא ןיא

 לח זיא ללכ רעקיזָאד רעד .קרעוו-טסנוק ףיוא םינלעב עּפַאנק ןשטנעמ

 זיא .עקירעמַא ןיא םלוע ןשידיי ןטרעדנאוועגרעביא םעד ףיוא ךיוא

 -רעדנימ רעניילק רעד רַאפ ןטפירשטייצ יד ןיא סָאװ ,ךעלדנעטשרַאפ

 יד רעבָא ,לקניוו רעייז ןבָאה םינינע-טסנוק ןלָאז רענעייל ערעסעב טייה

 ּפַאגק ךיז לָאז ,רענעייל ןטכיש עטסטיירב יד טנידַאב סָאװ ,עסערּפיגָאט

 ךיוא .םוקילבופ ריא דמערפ זיא סָאװ ,ןינע ַאזַא טימ ןעמענרַאפ סָאװ

 ןקירבור-טסנוק ןגָאמרַאפ עקירעמַא ןיא עסערּפ-גַאט רענײמעגלַא רעד ןיא

 ןשיווצ רענעייל טנעגיטנָאק ןשּפיה ַא ןבָאה ,סָאװ ,רעטעלביגָאט ענעי רָאנ

 ךיוא ןבָאה ,בגא ,רעטעלב ענױזַא .ץנעגילעטניא רעד ןוא עיזַאושזרוב רעד

 ךופ ןסנָאנַא יד בילוצ םינינע'טסנוק ןיא סערעטניא ןלעיצרעמָאק ַא

 .רעלדנעה-טסנוק ײלרעלַא ןופ ןוא סעײרעלַאג-טסנוק

 רעטעלב-נַאט עשידיי יד ןיא קישירק-רוטַארעטיל ןוא רוטַארעטיל 4

 טלעטשעג קיטייצכיילג ןבָאה שידיי ףיוא רוטַארעטיל ןוא גנוטייצ

 יד סָאװ ,טרָאו ןופ טייהיירפ יד :עקירועמַא ןיא טירט עטשרע ערעיײיז

 -עג ָאד ןבָאה ןטנעגילעטניא ןוא םיליכשמ עקידנרעדנַאװרעביא עשידיי

 רעיירפ ַא ןופ בייהנֶא ןעירפ ןגיה םעד טכַאמעג ךעלגעמ טָאה ,ןענופ

 -יוװ ,עקירעמַא ןיא רעביירש עשידיי עטשרע יד ;עסערּפ רעשידָאירעּפ
 ןיא ןבָאה ,רעטעלב עשידיי ןפַאש טימ ןעמונרַאֿפ ךיז ןבָאה סָאװ ,רעד

 עשירעלעטשטפירש עטשרע ערעייז טלעטשעג ךיוא רעטעלב עקיבלעז יד

 .טירט

 זיב ןעוועג ןעגנוטייצ עטשרע יד ןענייז ,ןזיוועגנָא ןביוא ןיוש יו

 "עטיל רעד ןופ טעטילַאוװק יד סָאװ ,טינ שודיח ןייק זיא .וויטימירּפ רָאג
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 ענעי ןיא טירט עקידלקַאו ריא טלעטשעג טָאה סָאװ ,שידיי ףיוא רזטַאר
 זיא טרָאװ עשירעמשטייד סָאד .רענעביוהעג ןעוועג טינ זיא ,רעטעלב
 -ױעביא םייב שידיי ףיוא ןעגנוטייצ עגיה יד ןיא טלצרָאװעגניײא ןעוועג
 ןוא רעדיל יד ןיא יו ,גנוריסַאּפ ַא ףיוא רַאטנעמַאק ַא ,הטידי ַא ןבעג
 הציחמ עגנערטש ןייק רָאג טפיוהרעביא זיא סע .תושעמ עשיטָאדקענַא
 -ָאיּפ יד ייב טעברַא רעשירארעטיל ןוא םזילַאנרושז ןשיווצ ןעוועג טינ

 -סורַא ןוא ןרָאטקַאדער יד .עקירעמַא ןיא שידיי ףיוא טרָאוװו ןופ ןרענ
 .רעֿביירש ןעוועג ןענייז ָאד שידיי ףיוא רעטעלב עטשרע יד ןופ רעבעג
 ןעמ ןעק ,ןעוועג זיא טייקיטעט עשירַארעטיל ןוא עשיטסילַאנרושז דעייז
 עיצקיפ רעמ רעטפָא ןעוועג ןענייז תועידי ערעייז .סוג ןייא ןופ ,ןגָאז
 -סעײנ עטמַארגעג טכעלש ןעוועג ןענייז םיריש ערעייז ;ןטקַאפ יו
 עשיטָאדקענַא ערעייז ןופ .ךעלעקיטראיטייל עשינחדב ןוא ןטכירַאב
 .ףסומ יװ ,רעמ טינ ןעוװעג ןענייז ייז ; טדערעגּפָא ךָאד זיא תושעמ
 רעד טימ טלייצרעד ,ןעגנוריסַאּפ-טייצ ףיוא טעדנירגַאב םילשמ ,תושרד
 ןייז ייז לָאז סע ידכ ,ןריפוצפיוא ךיז יו רענעייל יד ןענרעל וצ הנווכ
 -,ליואוו ןוא טוג

 עקירעמַא ןיא שידיי ףיוא רעביירש עלענָאיסעפָארּפ עטשרע עלַא
 .ןטַארעטיל עקיטײזלַא ,ךעלריטַאנ רעגייטש רעייז ףיוא ,ןעוועג ןענייז
 "רעד ,ןָאטעילעפ ,לַאוװק ןייא ןופ ןסָאלפעג ייז ייב זיא דיל ןוא עזָארּפ
 ,טַאטקַארט רעשיטילָאּפ ,קינָארכ ,גנולדנַאהּפָא עכעלטפַאשנסיװ ,גנולייצ
 ןופ ןסָאגעג ייז ייב ךיז טָאה ,קיטירק-רוטַארעטיל ,ןעייסע עשיפָאזָאליפ
 -ָאקילעז ,ןַאהַאק ,ץיװָאקליה ,ןייטשמלהי ,ינושרעג ,רענכוב .ןַארק ןייא
 ,ערעדנַא ליפ ןוא ץטַאק ,ײלַאּפ ,םיובנעגייפ ,יקסוװעיַאר ,טרעפייז ,ץיוו
 ,קורד ןרַאפ שידיי ןביירש וצ טנַאה ןיא ןעּפ ַא ןעמונעג רָאנ ןבָאה סָאװ
 ןדיי יב יירעלעטשטפירש רעקיטײזלַא טימ ןעוועג טשטנעבעג ןענייז
 רעגיה רעד ןופ טרעדנוהרָאיײלטרעפ ןטשרע ןופ ךשמ ןיא ,עקירעמַא ןיא
 ,עסערּפ רעשידיי

 טָאה סע זיב ,1877 זיב 1870 ןופ ,רָאי 7 עצנַאג ןעמונעג טָאה סע
 טימ רעטכיד רעטשרע רעד ,לעבָאס יבצ בקעי ןזיװַאב עקירעמַא ןיא ךיז
 ערעייז ןבעגסױרַא ןופ טיבעג ןפיוא רעוטכָאנ ךס ןייק ,לכיב ןגייא ןַא
 ןיא סע .ןעוועג טינ קרָאיוינ ןיא טלָאמעד ןענייז ךעלכיב ןוא קרעוו
 גונעג רערעדנַאװניײא עשידיי יד ייב ןעניפעג וצ רעווש גונעג ןעמוקעגנָא
 ןוא רעטכיד ןבָאה .בוטילכ טימ ךעלטעלב עקיטייז-ריפ ףיוא םינלעב
 "נֹוא עטלייצעג רָאנ .ןעגנוטייצ יד םורַא טעילוטעג ךיז רעלעטשטפירש
 ןענוגרַאפ ךיז ןבָאה רעביירש ערעכעלגעמרַאפ רצדָא עשירעמענרעט
 ךעלכיב ןופ םירבחמ עטסרעמ יד ,בגא .ךעלמירפס ענעגייא ןבעגוצסױרַא
 -יירש ענעפלָאהַאבמוא ענױזַא ןעוועג טּפָא ןענייז ןרָאי עטשרע ענעי ןיא

 טינ ךעלטעלב עוויטימירּפ יד ןיא וליפַא טָאה'מ קרעוו סנעמעוו ,רעב
 .ןקורד טלָאװעג

 ןיוש ןענייז שידיי ףיוא ןעוו ,ןרָאי רע90 יד ןופ ןטימ ןיא טשרע
 -עלבנכָאװ ץוט רעבלַאה ַא ,רעטעלביגָאט עליבַאטס יירד ןענישרעד
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 רעשידיי רעד ןיא ךיז טָאה ,ןטפירשטייצ ערעדנַא עכעלטע טימ ,רעט
 ןשיװצ גנולײטרַאפ-סטעברַא ןַא ןביוהעגנָא אפוג עקירעמַא ןיא עסערּפ
 סָאװ ,ענױזַא ןלייטסיוא ןביױהעגנָא ןיוש ךיז ןבָאה סע .רעביירש יד
 רעטַאעט ,קיטסיצילבוּפ ןוא םזילַאנרושז טימ רעמ ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה
 טינ ץלַא ךָאנ רעבָא זיא עיניל-סגנולייטעצ יד .קיטירק-רוטַארעטיל ןוא
 ןעוועג זיא יקסוועשטניוו סירָאמ רעטכיד רעד .עפרַאש וצ ןייק ןעוועג
 -ַאק .בַא טסילַאנרושז רעד יו ,קיטסיצילבוּפ רעד ןיא בושח ױזַא טקנוּפ
 ,מ .רעלייצרעד סלַא ןטלָאגעג טָאה ןוא טעטכידעגרעטנוא טָאה ןַאה
 עכעלטע זיולב ןענָאמרעד וצ ,ײלַאּפ ןַאהָאי ,ץיװָאקילעז ליצעג ,ץטַאק
 ,רעלייצרעד סלַא קיטעט ױזַא ןעוועג ץלַא ךָאנ ןענייז ,ןעמענירעטסומ
 ,ןטסילַאנרושז סלַא יו ,רעקיטירק ,ןגרוטַאמַארד ,רעטכיד

 "טפעה; רעד ןעגנַאגעג טייצ ַא זיא ןרָאי רע90 עלעטימ יד ןיא
 יז ןוא גָאט עלַא ןטפעה ןיא ןענַאמָאר ןענישרעד ןענייז סע ."לובמ
 טימ טייז-ייב-טייז .רעטנזיוט רעקילדנעצ יד ןיא ןעגנַאגעצ ךיז ןענייז
 ןוא ךעלכיב ערעסערג ײלרעלַא ןזיװַאב ןיוש ךיז ןבָאה ,ןטפעה ידיטָא
 -עדנופוצנייא לגוסמ ןעוועג טינ זיא הלהב-ןטפעה יד דָארג רָאנ ,רעכיב
 -ייצ רעד ןופ טלײטעגּפָא ןייז לָאז סָאװ ,שידיי ףיוא רוטָארעטיל ַא ןעוו
 טינ רענעייל ןרעקידנעטשרַאפ םייב טָאה עפש-ךעלכיב עקיזָאד יד .גנוט
 רעכעה ךוב ןוא לכיב ןיא טרָאװ ןטקורדעג ןופ תובישח יד ןביוה טנעקעג
 "נא יד ןיא ןוא רעטעלביגָאט יד ןיא טניישרעד סָאװ ,ףָאטש םעד ןופ
 ןענייז ךעלכיב ןוא ןטפעה יד סָאװ םעד ץוח ַא .ןטפירשטייצ ערעד
 "נָא ןבָאה סָאװ ,טנעה עשרעביירש עבלעז יד ןופ ןרָאװעג טריצירבַאפ
 סנטסרעמ ןעגנוטייצ יד ןיא טעברַא רעייז זיא ,ןעגנוטייצ יד טליפעג
 -רעטנוא ןבָאה ייז סָאװ הרוחס יד יו ,רעסעב וויטַאטילַאװק ןעוועג רָאג
 ןבָאה דָאירעּפ-רַאװריװ םענעי ןיא .ךעלכיב יד ןיא רענעייל יד ןגָארטעג'
 -ַאנרושז עטלייצעג ענעי רענעייל יד ייב ץרא-ךרד רעמ דָארג ןסָאנעג
 טצונַאב טינ ןבָאה ןוא ןטעברַא-סגנוטייצ ןָאטעג ןבָאה סָאװ ,ןטסיל
 ,דנוש-"ןטפעה, "ןקַאב, ףיוא סרעדעפ ערעייז

 ןיא םלוע רעקידנענעייל-שידיי ןוא רעקידנדיירישידיי רעד ןעוו
 םלוע רעקיזָאד רעד ןעוו ,ןלָאצ ןענָאילימ וצ טכיירגרעד טָאה עקירעמַא
 רעד ןיא ןוא לקירבַאפ-ץיווש ןיא ליפױזַא טקעטשעג טינ רעמ ןיוש טָאה
 קילדנעצ עכעלטע ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז ,יירעלדעפ רעקסנַאמירָא
 -גנוטייצ יד ןופ רוטַארעטיל עשידיי ערעסעב יד ןעיצוצסױרַא ןוואורּפ
 -טע טכַאמעג ןבָאה גנוטכיר רעקיזָאד רעד ןיא בייהנָא םעד .ןריטרַאוװק
 -עטיל טימ ,ןרָאי רע90 יד ןופ ךשמ ןיא רעבעגסיױרַא-רעביירש עכעל
 ןענייז ,ןרָאװעג ןזיוװעגנָא ןביוא ןיוש זיא סע יו .ןטפירשטייצ עשירַאר
 ןעוועג טינ ץלַא ךָאנ ָאד ןענייז סע סָאװ ,רַאפרעד ןלַאפעגכרוד עלַא יז
 ַא ןופ רעמונ ַא רַאפ רעמ טנעס רָאּפ ַא ןבעגוצסיוא ףיוא םינלעב גונעג
 ןבָאה רענעײל-"ןטפעה, עטכָאקרַאפ יד וליפַא .טפירשטייצ רערעסעב
 -סיס ַא ,טַאקָארּפ ףיוא ןענעייל ןופ םעטסיס םעד ןָא טּפַאכעגנָא ךיג ךיז
 -טָאקָארּפ סָאד ןוא .יײרעגעלרַאפ-ןטּפעה יד טריניאור טָאה סָאװ ,םעט
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 ןענעייל וצ ןגָארקעג טָאה'מ ןעוו ,ןרָאװעג לטב טעמכ זיא אפוג טפעשעג
 טָאה םלוע רעשידיי רעד .ןעגנוטייצ עקיטנעס יד ןיא ןענַאמָאר עכעלטע
 ענעגייא --- רוטַארעטיל סעיצרָאּפ עניילק יד טימ טלעטשעג ןדירפוצ ךיז
 "מיא עּפָאריײא ןופ ןוא ,ענעפַאשעג עקירעמַא ןיא ,עטצעזעגרעביא ןוא
 -עגוצ םיא ןבָאה רעטעלבנכָאװ ןוא ןעגנוטייצ-גָאט יד סָאװ ,עטריטרָאּפ
 סָאװ ,רעמונ ַא סינעּפ עטלייצעג רעדָא עקיצנייא עבלעז יד רַאפ טלעטש
 ,טסָאקעג טָאה גנוטיײצ-טַאלב ַא

 עשירעמענרעטנוא עכעלטע ןבָאה טרעדנוהרָאי ןופ בייהנָא םייב
 -גַאלרַאפ רעד ןיא טקיניײארַאפ ךיז קרָאי-וינ ןיא תעגעלרַאפ-םירפס-רכומ
 ליפ ןבעגעגסױרַא טָאה סָאװ ,עינַאּפמָאק גנישילבָאּפ ורביה, עמריפ
 עקיזָאד יד סָאװ ,ןענַאמָאר-דנוש ליפ ץוח ַא ,רעכיב עכעלטלעוו עשידיי
 עקילָאמַא יד ןופ ןעגנולמַאז עסיורג ןיא טקורדעגרעביא טָאה עמריפ
 ,גָאלרַאפ ןקיזָאד םעד ןופ רעכיב ןוא ךעלכיב ןופ לגָאה רעד .ןטפעה
 םענטעדנַאט ַא טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה ,ןרָאי עטשרע ענייז ןיא
 "עטעברַאַאב , עטמירַאב יד ןעוועג ןענייז ןכַאז עטסרעמ יד .,ּפמַאטש
 "נָא טָאה'מ סָאװ ןטעברַא ענעי וליפַא ,רוטַארעטיל-טלעוו רעד ןופ קרעוו
 עטצריקרַאפ ,ללכ-ךרדב ןעוועג ךיוא ןענייז ,ןעגנוצעזרעביא יו ןבעגעג
 יד טימ טייז-ייב:טייז ןוא .,ןלַאניגירָא יד ןופ ןלייט עטלּפירקרַאפ ןוא
 "ייטש ַאזַא ףיוא ןענייז סָאװ ,סרעטסיימ-טלעוו ןופ *"ןטפירש עטלמַאזעג;
 ןבעגעגסױרַא ךיוא עמריפ עקיזָאד יד טָאה ,ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא רעג
 ןופ ,ןצרּפ ןופ ,םירפס-רכומ ילעדנעמ ןופ ןקורדרעביא עטריזירָאטיױאמוא
 ןייק םירבחמ עטמירַאב יד ןבָאה סָאװ ןקורדרעביא .,ןעמכילע םולש
 ןבָאה סעגַאלפױא:טעדנַאט יד .טכַארבעגנײרַא טינ רַארָאנָאה סנשָארג
 -ייטש ןלערוטלוקמוא םעד טימ קיטייװצרַאה טפַאשרַאפ רעביירש יד רָאנ
 : .ןרָאװעג טקורדעגּפָא ָאד ןענייז קרעװ ערעייז יו ,רעג

 "עג ךעלגעמ זיא דידַאי-רוטַארעטיל רעשירעביור רעד-טָא וליּפַא ןוא
 ענטעדנַאט רעייז ןבָאה סרעגעלרַאפ עגיה יד סָאװ ,רַאפרעד רָאנ ןרָאװ
 רעכיב יד רַאפ .עטיל ןוא ןליוּפ ןיא ,"למורק ףיוא ןטיבעגסיוא הרוחס
 ןבָאה ייז סָאװ ,הרוחס ערַאבגנַאג ןגָארקעג טייל עקנילפ עגיה יד ןבָאה
 טָאה "עיצקודָארּפ; רעייז תעב ,םלוע ןזעיגילער םייב טצעזעגּפָא ָאד
 טימרעד טָאה ןוא ,םייה רעטלַא רעד ןיא קרַאמ-רעכיב םעד טציילפרַאפ
 ,סרעגעלרַאפ עשיאייּפָאריײא עכעלטנרָא יד ןוא םירבחמ יד טדָאשעג

 "גוטעברַאַאב , יד טימ ןוא "ןעגנוצעזרעביא, יד טימ טייז-ייב-טייז
 -רַאפ-טנעדנַאט עגיה עבלעז יד ןבָאה ,סרעטסיימ-טלעוו יד ןופ *ןעג
 לייט ןסיוועג ַא ןופ ןעגנולמַאז ערעסערג סָאװ ןבעגעגסױרַא סרעגעל
 יז סָאװ ץוח ַא ,ןעגנולמַאז ענױזַא .ןטסירטעלעב עשידיי רענַאקירעמַא

 ןעגנוטייצ עגיה יד ןופ ןכַאז עטקורדעגרעביא ןופ ןענַאטשַאב ןענייז
 -שינ יד רַאפ .ןרָאװעג טריטקַאדער טינ קירעהעג לָאמנייק ךיוא ןענייז
 "וצ טזומעג ייז ןבָאה ,ןגָארקעג ןבָאה רעביירש יד סָאװ ,ןרַארָאנָאה עקיט

 עטספיירמוא ערעייז רעכיב יד ןיא ןײרַא ןּפעלש רעגעלרַאפ יד יוװ ,ןעז
 -לָאװ יד רַאפ סנגיוב-קורד רעמ סָאװ ןגָאמרַאפ ןלאז רעכיב יד יבַא ,ןכַאז
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 טלָאװעג רעבעגסױרַא עשירעמערק יד ןבָאה ייז טימ סָאװ ,ןזיירּפ עלעוו
 ,םלוע-רענעייל םייב ןעמענסיוא

 זיא ,קילדנעצירָאי ַא ןטלַאהעגנָא טָאה סָאװ ,לדירַאי םענעי ןיא

 בוט"םויג סצרּפ ףיוא עידָארַאּפ רענַאקירעמַא ַאזַא ןרָאװעג ךעלגעמ ךיוא

 "עג ןענייז סָאד ."רעטעלב בוט-םוי סעקינימ/ עגיה יד יוװ ,"ךעלטעלב
 "ירעמַא רעד ןופ ןכַאז עטקורדעגרעביא ןופ ןעגנולמַאז עלעװלָאװ ןעוו
 "ףלעניגירָא; ,ענעפלָאהַאבמוא ענױזַא טימ ןצלַאזַאב ,עסערּפ רענַאק
 סָאװ ,סעקיניט בקעי ןנח ,רעבעגסױרַא-רָאטקַאדער ןופ ןצכעביירש
 ןָא 1897 ןופ .ןרָאװעג טקורדעג טינ טַאלביגָאט ַא ןיא ןליפַא ןטלָאוװ
 .עקירעמַא ןיא ןענישרעד "ךעלטעלב בוט"םוי סעקינימ; עקיזָאד יד ןענייז
 ןענַאטשעג זיא ?עינַאּפמָאק גנישילבָאּפ ורביה; יד ןעוו ,טייצ ַא ןעוועג
 "רעד טַאהעג רעטעלכ עקיזָאד יד ןבָאה ,יירעבעגסױרַא !סעקינימ רעטניה
 "רעד זיולב ,רעמונ ַא ןרַאילּפמעזקע 20,0000 ןופ עיצַאלוקריצ ַא טכיירג
 טָאה סָאװ ,ריּפַאּפ גרַאב ַא ןופ ןענַאטשַאב זיא רעמונ ַאזַא סָאװ רַאפ
 טָאה ןרָאײץנַאלג יד ןיא .טנעס 25 םומיסקַאמ ,15 רַאפ טפיוקראפ ךיז
 לָאצ ַא ייב ןגָארקעגסױרַא וליפַא ,ןרַארָאנָאה עקידנשָארג רַאפ ,סעקינימ
 סָאװ ,ןכַאז ערעייז ץוח ַא ,ןכַאז עלעניגירַא ךיוא רעביירש ענעעזעגנָא
 "עג ןצנַאג ןיא .,ןעגנוטייצ יד ןופ ןקורדוצרעביא טביולרעד םיא ןבָאה ייז
 -נַאט ןימ ןבלעז ןופ ןעוועג "רעטעלב בוט"מוי, יד רעבָא ןענייז ןעמונ
 רענַאקירעמַא רענעי ןופ לטרעפ-יירד יוװ רעמ ןעוועג זיא סע יװ ,טעד
 -ךַאפ ןפורעגסיױרַא גירק-טלעוו ןטשרע ןרַאפ טָאה סָאװ ,יירועגעלרַאפ
 ןופ סרעטנעצ-דוטַארעטיל עשידיי עקידנגייטשפיוא יד ןיא קזוח ןוא סורד
 ,טלעוו רעטלַא רעד

 ןגָארקעג ףליה קיניײװ ױזַא טָאה רוטַארעטיל עשידיי יד ביוא רָאנ
 ,גנוטייצ יד ,עביל עטשרע ריא טָאה ,עקירעמַא ןיא ןזעוו-גַאלרַאפ ןופ
 -ָאמ עקידנגייטשפיוא יד ןיא .ןירעצישַאב ריא ןייז וצ טרעהעגפיוא טינ
 "רַאפ וצ ןביוהעגנָא עקַאט קינָארכ יד טָאה רעטעלביגַָאט עטריזינרעד
 יד ,ןָאטעילעפ רעשיטילָאּפ רעד ,קיטסיצילבוּפ יד .טרָא רעמ ןעמענ
 ,ןענַאמָאר עשירעלייוורַאפ ענעפורעג-ױזַא יד טימ ,ןֿכַאז עיצקיפ-בלַאה
 ,"ןטרָאגניײװ ןיא ןטָאט םייב; יװ ,ןטײרּפשרעדנַאנופ ןעמונעג ךיז ןבָאה
 רַאפ ,גנולייצרעד ןוא דיל רַאפ טרָא קינײװ לענָאיצרַאּפָארּפ ןבילבעג זיא
 יד-טָא טימ רָאנ .ייסע רעשירַארעטיל רעד רַאפ ןוא קיטירק-רוטַארעטיל
 -גנע יד ןבילבעג ץלַא ךָאנ גנוטייצ עשידיי יד זיא ןעגנוצענערגאב עלַא
 -ארעטיל רעשידיי רעד ןופ םייה ערעכיז-קיצנייא יד טראפ רעבָא עכעל
 -עטניא עכעלגעטיגָאט סרענעייל ןופ ןעגנורעדָאפ יד .עקירעמַא ןיא רוט
 "טנא רעמ ןבָאה ,טלעוו רעיינ רעד ןיא ןטױנ-סגנוסַאּפוצ ענייז ,ןסער
 -ילֲאַּפ יד .רעטעלב עשידיי יד ןופ לײטּפָא ןשיטסילַאנרושז םעד טלקיוו
 ןבעגעגסױרַא ןבָאה סָאװ ,ןעגנוגעװַאב ןוא ןעײטרַאּפ ןופ תונובשח עשיט
 -אה רעמ ןבָאה ,ןטפירשטייצ עשידָאירעּפ ערעדנַא ןוא רעטעלבנכָאוװ
 רוטַארעטיל .ןעגנופַאש עשירַארעטיל יו ,קיטסיצילבוּפ יד טקיטסניג
 עקידָאירעּפ רעד ןיא ןוא עסערּפ"גָאט רענַאקירעמַא רעד ןיא שידיי ףיוא
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 ןקיטסייג ןופ שיילפ ןוא טיורב סָאד יװ ,טָאּפמָאק ַא רעמ ןרָאװעג זיא

 יד ןופ םעטיךָאנ םעד ןסיזרַאפ םוצ זײּפשכָאנ סלַא רָאנ .טייצלָאמ

 רשפא עסערּפ רעשידיי רעד ןיא רוטַארעטיל טָאה ,ןטכירעג עטסָארּפ

 ןיא ןענואועג יז טָאה רַאפרעד ,תובחר עקידרעירפ ריא ןריולרַאפ

 .תובישח

 םייב ,ןרָאװעג זיא עסערּפ עשידיי עגיה יד רעכעלגעמרַאפ סָאװ

 ןיא ןרָאװעג יז זיא רעשירעביילקרעביא ץלַא ,טרעדנוּהרָאי ןופ ביײהנָא

 "ידיי עטנַאקַאב עגיה יד ביוא .רענעייל יד רַאפ לַאירעטַאמ ןשירַארעטיל

 סרענעייל ןרעסעב םעד ןצנַאגניא טקידירפַאב טינ ןבָאה ןטַארעטיל עש

 ןייג דימת ןזומ סָאװ ,רעטעלב-גלָאפרעד יד ןבָאה ,ןעגנורעדָאפ ערעכעה

 עשיאייּפָאריײא יד ןרַארָאנָאה ןלָאצ ןביוהעגנָא ,קירב םענרעזייא ןַא ףיוא

 "ידיי רעד ןופ ןרעטש עקידנעייגפיוא יד ןוא רעלעטשטפירש עטמירַאב

 רעייז ןייז וצ הנהמ ידכ ,קיטנַאלטַא טייז רענעי ףיוא רוטַארעטיל רעש

 -ַאעדיא ערעסעב יד .טגָאמרַאפ שידיי סָאװ ,עטסעב סָאד טימ םוקילבוּפ

 ןבָאה ,רעדיװ ,עקירעמַא ןיא ןלַאנרושז ןוא רעטעלבנכָאװ עשיטסיל

 "ימיא רערעיינ רעד ןופ רעביירש ערעגנוי ןקיטומרעד וצ טגַאװעג וליפַא

 עשידיי עגיה יד ןעײנַאב ןוא ןשירפוצּפָא טסעמרַאפ רעייז ןיא עיצַאג

 ,רוטַארעטיל

 "ריּפַאס ןוא ,*טַאלבעגַאט , ןופ ,סנהָאזהרש יד וליִפֲא ןבָאה ױזַא

 ןופ טנעה ערעווש יד ןעמונעגּפָארַא *לַאנרושז-ןגרָאמ , ןייז ןיא ,ןייטש

 רַארָאנָאה ןלָאצ ןביוהעגנָא ןבָאה ייז .סרעטסייט עטמעלקרַאפ ערעייז

 רעלעטשטפירש עטנַאקַאב ערעדנַא ליפ ןוא ןרָאטקעּפס ,ןעמכילע-םולש -

 יקרעוו ערעייז ,ןקורדרעביא זיולב טינ ,ןקורד ןענעק וצ ידכ ,עּפָאריײא ןיא

 ןופ ,ןגָארטיײב-הבדנ סעצרּפ ןופ זיא ,"סטרעוװרָאפ, ןיא ,ןַאהַאק .בַא ןוא

 רעבירַא ,"גנוטייצירעטעברַאק רעד ןיא ןילעדנעמ ןקורדרעביא ןקילָאמַא

 -- טַאלביגָאט ןייז ןיא ןקורד ןוא רַארָאנָאה ןלָאצ ןופ סוסקול םוצ עקַאט

 הנוי ,ןגרעבנייטש הדוהי ,ןגרעבמָאנ .ד .ה ,ןשַא םולש ,ןענעזייר םהרבא

 "כיד ןוא ןטסירטעלעב עשידיי עקידנעמוקפיוא ערעדנַא ןוא ןדלעפנעזָאר

 ןופ ןעמכילע-םולש טרירוקנָאקעגסױרַא טָאה ?טײהרַאװ; יד ךיוא .רעט

 ערעגנוי עקיזָאד יד זיא ,םעד ץוח ַא .ןעגנוטייצ עכעלרעגריב ערעטלע יד

 ייברעד .ןטײהטמירַאב רעטכיד עגיה ןופ הינסכא יד ןרָאװעג גנוטייצ

 "וָאלטישז םייח .רד ןופ ןעייסע יד רַאפ טַאלב ןייז טנפעעג רעלימ טָאה

 "טפירש עשידיי עדילָאס ערעדנַא ןוא ווָאכָארָאב רעב ,ןיקריס ןמחנ ,יקס

 .רעלעטש
 רעדא ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ, יד יו ,ַאקידָאירעּפ עטסנרע יד

 ,עגַאקיש ןופ *טלעוו רעטעברַא יד; ,"רעפמעק רעשידיי רעד, ,*רעטעברַא

 ערעסעב יד רַאפ ןפָא ןעוועג זיא ,*טפַאשלעזעג עיירפ יד, ,"טפנוקוצ יד,

 -עלביגָאט יד ןיא ןענופעג טינ טרָא ןייק ןבָאה סָאװ ,ןעגנופַאש עשידיי

 רעטרעילמַאז ןעוועג ןטפירשטייצ עלַא יד-טָא ןענייז םעד ץוח ַא .רעט

 ,ןעוועג ךישממ רָאנ טינ ןבָאה סָאװ ,ןטַארעטיל ערעגנוי רוד ןצנַאג ןרַאפ

 .שידיי ףיוא רוטַארעטיל יד טכַאמעג רעכייר ןוא רעסערג עקַאט רָאנ
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 -ַאש ןעוועג טרעדנוהרָאי ןופ בײהנָא ןיא רָאי 25 יד ןענייז דָארג
 עטרעדנַאװעגרעבירַא יד ייב תוחוכ עשירַארעטיל עיינ ןיא ךייר שירעפ
 -עג ןענייז ,עינעמור ןוא עיצילַאג ,דנַאלסור-טלַא ןופ .עקירעמַא ןיא ןדיי
 עפייר ןעוועג ןענייז יז ןופ ליפ .רעלעטשטפירש עיינ רעטרעדנוה ןעמוק
 ןבָאה סָאװ ,ןטנַאלַאט עקידנגָאזוצ ןעוועג ןענייז רעמ ךָאנ .רעלטסניק
 יד ןיא זַא ,ךעלדיימרַאפמוא ןעוועג זיא רַאפרעד .ןסקַאװ ןיא ןטלַאהעג
 -סיורג רעשידיי רעיינ ַא וצ ,םייה רעיינ רעד וצ גנוסַאּפוצ ןופ ןרָאי
 "וצ יד ןשיווצ ןשינעדנעטשרַאפסימ ןעמוקרָאפ ןלָאז ,הביבס רעשיטלעוו
 -עטיל רענַאקירעמַא-שידיי רעד ןיא ענעסעזעג-טלַא יד ןוא ענעמוקעג
 -ילָאּפָאנָאמ , יד וצ תונעט ןייק טלעפעג טינ ןבָאה סע .לטלעוו רעשירַאר
 "ָצטלַא יד, ןגיוא סנעמעוו ןיא ,ענעמוקעגוצ עטסרעמ יד דצמ ,*סרָאטַאז
 ."לערוטלוקמוא , ,"זָאלטנַאלַאט, ןעוועג ךיוא ,ךיז טײטשרַאפ ,ןענייז
 יד רעביא קזוח טימ טנגעגַאב ענעסעזעגיטלַא יד ןבָאה םילוזלז ענױזַא
 -טָא ןופ רָאנ .רעטייוו ױזַא ןוא *ןטנעדַאקעד , ,"ןענַאמָאפַארג ענירג;
 יד ,רוטַארעטיל יד ןענואוועג ,ףוסילכ-ףוס ,טָאה םירפוס-תאנק רעד
 -רענָא ןרָאװעג ףוסל ןענייז ?ןטנעדנעטערּפ , עשירפ עטסרעמ יד .עסערּפ
 רעשידיי רענַאקירעמַא רעד ןיא סרעריפ-טרָאװ ןוא רעביירש עטנעק
 ,הביבס-רוטלוק

 ,"ץגנוי, יד ןופ ךעלכיבלמַאז עטשרע יד וצ סָאװ םעד ץוח ַא ,בגא
 לאוי טנַאה עשירָאטקַאדעד ַא טגיילעגוצ טָאה ,"רוטַארעטיל, ,"דנגוי,
 ןופ רעכיבלמַאז ערעקיטכיוו עלַא ןבָאה ,"עטלַא , יד ןופ רענייא ,ןיטנע
 ,"עגנוי יד, ןופ "ןטפירש, יד זיב ,רעלעטשטפירש רוד ןקידנסקַאװנָא
 ןוא עיטַאּפמיס יד טָאהעג דימת "ךיזניא, רעד ךיוא יוװ ,"לזדניא , םעד
 עשירעסײרּפָארַא יד ףיוא טקוקעג טינ ,"עטלַא,, גונעג ןופ גנוקיטומרעד
 "יטירק עטריטנעטַאּפ עסיוועג דצמ ןטפירש עלַא ידיטָא ןופ סעיזנעצער
 -נוטכיר עיינ עלַא ןופ ןבַאגסיױא יד ןופ רעמענלײטנָא עוויטקַא עלַא .רעק
 ןרָאװעג ךיג רָאג ןענייז עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןעג
 ןיוש ןענייז ייז ןופ עטסרעמ יד .עסערּפ"גָאט רעגיה רעד ןיא םיבשות
 "םינשקע ענעי וליפַא . .סעיצקַאדער עטסרעמ יד ןיא סרעבעגנָאט גנַאל
 ךיז רַאפ זיולב ןביירש ייז זַא ,טהנעטעג גנַאל ןרָאי ןבָאה סָאװ ,רעטכיד
 סע ואוו ןכַאז ערעייז טקורדעג ךָאד ןכָאה ,םירבח עטלייצעג רַאפ ןוא
 ןטעברעביא טזָאלעג ךיוא ךיז ןבָאה יז ןופ לייט ַא ,טזָאלעג רָאנ ךיז טָאה
 -עג זילב .ןעגנוטייצ יד ןיא סעיציזָאּפ עקיטכיוו ןעמונרַאפ ןבָאה ןוא
 -"םערוט-ייבנפלע, ערעייז ייב ןבילבעג ןענייז ןעמַאנסױא עטלייצ
 סָאװ ,ןעמַאנסיױא יד יװ רעמ טינ עקַאט ייז ןענייז .ןעגנוגייצרעביא
 עטסרעכיז יד טרָאפ זיא עסערּפ עשידיי יד זַא ,ללכ םעד ןקיטעטשַאב
 ,עקירעמַא ןיא טרָאװ ןשידיי ןופ םייה

 .טע ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז רָאי קילדנעצ רָאּפ ַא ןופ ךשמ ןיא
 ,שידיי ףיוא ןזעװיגַאלרַאפ ןכעלטלעוו ַא ןּפַאש וצ ןוואורּפ עטסנרע עכעל
 ןײגוצּפָארַא טייקכעלגעמ ַא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןבעג לָאז סָאװ
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 "וצ-טייצ ןופ .ןלַאפעגכרוד עלַא ייז ןענייז .ןעגנוטייצ יד ייב טסעק ןופ

 -ּפַא ךיז ןליוו סָאװ ,ןטפירשטייצ עשירַארעטיל ףיוא ךיוא ןעמוק טייצ

 "טייצ עקיצנייא ןייק רעבָא ,רעדימרַאה-סגנוטייצ ןופ ןצנַאגניא ןצענערג

 זיולב ךיז ןטלַאה וצ ןזיוװַאב טינ ךָאנ טָאה עירעס-ךובלמַאז רעדָא טפירש |

 "ידיי רעד ןיא טריסערעטניארַאפ ןענייז סָאװ ,רענעייל יד ןופ חוכ ןפיוא

 .רוטַארעטיל רעש

 ךיז ?קעטָאילביב עלַאנָאיצַאנרעטניא יד; טָאה ןגַאלרַאפ יד ןופ

 ןַאלּפ ַא טימ גַאלרַאפ רענרעדָאמ ַא ןעוועג זיא סָאד ,סיורג ןטסָאמרַאפ

 "פיוא ןַא רַאפ טלעטשעג ךיז טָאה רעגעלרַאפ רעד .גנוטכיר ַא טימ ןוא

 עקיטכיו .,קרעוװו עשירָאטסיה-רוטלוק עטסנרע ןכעלטנפערַאפ וצ עבַאג

 .טפירש ןוא רעקנעד עכעלטלעוולַא ןוא עשידיי ןגעוו סעיפַארגָאנָאמ

 -נוא ןופ רעטכיד עשידיי עטסבושח יד ןופ ןטפירש עטלמַאזעג ,רעלעטש

 רעד ןופ רעכיב עטסעב יד ןופ ןעגנוצעזרעביא עטוג ךיוא יוװ ,טייצ רעזד

 ַא טימ טגרָאזַאב ךיז וליפַא טָאה רעגעלרַאפ רעד .רוטַארעטיל-טלעוו

 ,ןטּפירקסונַאמ ןלעטשַאב םייב םיא ןפלעה וצ רָאטקַאדער ןטנעטעּפמָאק

 ןכיגניא רעבָא ךיז טָאה .קורד םוצ ןטּפירקסונַאמ יד ןטיירגוצוצ ןוא

 זיא ,ָאקנעילאװע ,טַאנעצעמ-רעגעלרַאפ רעקיזָאד רעד זַא ,ןזױוװעגסױרַא

 "פיוא סוועצרוב רימידַאלוװ טיול טָאה סָאװ ,ןָאיּפש רעשירַאצ ַא ןעוועג

 "יטעט יד ןשרָאפכָאנ ןענעק וצ ףיוא גַאלרַאפ םעד טצונעגסיוא ,ןעגנוקעד

 ענייז ןקעדרַאפ וצ ןוא ,עקירעמַא ןיא ןרענָאיצולָאװער עשיסור ןופ טייק

 .יירעגעלרַאפ ןופ עקסַאמ רעד רעטנוא םישעמ עשינָאיּפש -

 ,ןהכ .ל .י טסירָאלקלָאפ רעד ,רעלדנעהכוב ַא ,לעזיימ .נ סקַאמ

 טיילעגנוי עשירעמענרעטנוא יד ,גרעבנערָאפ לרַאק .רד טסיצילבוּפ רעד

 ןרַאפ ןופ ןבָאה ערעדנַא עכעלטע ןוא יקסוװוָאנידַאר .י ,יקסבוילעש .י .מ

 "רַאפ יד טעדנירגעג ןרָאי רע1920 יד ןופ בײהנָא ןזיב גירק-טלעוו ןטשרע

 "רַאפ רעשירַארעטיל, ,"שידיא, ,"טייצייינ , ,"לעזיימ .נ סקַאמ/; ןגָאל

 ךָאנ ןוא עפש-המחלמ ןופ קילדנעצרָאי ןגרַאק ַא ןופ ךשמ ןיא .,?גָאל

 ףוסל רעבָא ,רעכיב רעטרעדנוה ןבעגעגסױורַא ייז ןבָאה דירַאי-המחלמ

 "עטניא-רענעייל ןופ לגנַאמ ןרעביא ןרידיווקיל טזומעג עלַא ךיז ייז ןבָאה

 "ירַארעטיל ,, סגרעבנערָאפ .ק .רד טָאה ייז ןופ .רעכיב עשידיי ןיא סער

 רענעגנולעג ַא קנַאד ַא ,רעגנעל רָאי עכעלטע ןטלַאהעג ךיז ?גַאלרַאפ רעש

 ַא בילוצ ןוא גַאלרַאפ סָאקנעילַאװע ןופ השורי רעד טימ עיצַאלוּפינַאמ

 ןבָאה ערעדנַא ליפ ןוא עלַא ייז .םיקסע עשירעקורד עכעלגערטנייא ייד

 "עגייא יד ףיוא ךיז ןעק עקירעמַא ןיא ךוב עשידיי סָאד זַא ,ןענופעגסיוא

 ,ןטלַאה טינ תוחוכ ענ

 -ָארקע ,"גניר-רעטעברַא; ןופ יוװ ,ןגַאלרַאפ עכעלטפַאשלעזעג רָאנ

 סעיצַאזינַאגרָא ערעדנַא עכעלטע ןוא ,*טפַאשלעזעג רוטַארעטיל ןיקטָאּפ

 ןוא ןטלַאהעגרעטנוא יירעגעלרַאפ רעייז ןבָאה סָאװ ,סעיצוטיטסניא ןוא

 ןבעגוצסױרַא ןזיװַאב ןבָאה ,תובדנ ןוא סעידיסבוס טימ רעטנוא ןטלַאה

 "מוא יװ ,טשרע ןקיטעטשַאב ןגַאלרַאפ עלָא יד-טָא .רעכיב עשידיי ליפ
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 -בוס ןָא ןריטסיזקע וצ רוטַארעטיל רעשידיי רעד רַאפ זיא סע ךעלגעמ
 | .ןעגנוטייצ יד ץוחמ ,סעידיס

 יז ןעוו ,הכרב-לזמ ּפַאנק טַאהעג ןבָאה אפוג ןעגנוטייצ יד ןליפַא
 .בא ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא זיולב .רעכיב ןבעגסױרַא ןעמונעג ןבָאה
 "רָאפ; רעד טָאה ,רָאטקַאדער-"סטרעוורָאפ, סלַא ערעירַאק סנַאהַאק
 רעטנַאלּפעג ַא ןופ רעכיב 2 ענייז טימ גלָאפרעד סיורג טַאהעג "סטרעוו
 -ַאּפ ךיוא טָאה סָאד ,עקירעמַא ןופ עטכישעג רעד ןגעוו עירעס רעצנַאג
 "עג טָאה םלוע "רענירג; רעד ןעוו ,1912 ןוא 1910 ןרָאי יד ןיא טריס
 טינ ךָאנ טָאה ןוא ,עקירעמַא טימ ךיז ןענעקַאב וצ קשח סיורג טַאה
 -סטכישעג רענַאקירעמַא ענײמעגלַא יד ןענעייל וצ שילגנע גונעג טנעקעג
 עטכישעג רענַאקירעמַא ןגעוו רעכיב ערעכעלטנירג סּפָאגָאר .רוטַארעטיל
 ןענייז ,1925 ןוא 1915 ןשיװצ ןענישרעד ןענייז סָאװ ,גנוריגער ןוא
 "רעד טרעהעג וטפיוא סנַאהַאק ,ךיירגלָאפרעד ױזַא ןעוועג טינ ןיוש
 -ןגרָאמ, רעד טכַאמעג טָאה סע יװ ,ןגלָאפרעד ענױזַא ןופ לקיצ םוצ רַאפ
 .ךוברעטרעוו ןשידיי-שילגנע ןסיורג ןייז טימ ,?לַאנרושז

 ןופ רעכיב ןבעגעגסױרַא ןעגנוטייצ עשידיי ןבָאה טייצ-וצ-טייצ ןופ
 רעדָא ,ןטנענָאבַא וצ סעימערּפ סלַא ,רעטעברַאטימ ערערעלוּפָאּפ ערעייז
 יד ןטלַאהפיוא טימרעד ידכ ,רענעייל וצ סענָאּפוק ףיוא ייז ןפיוקרַאפ וצ
 רעטעלב יד ןבָאה ,ללכ-ךרדב .טייצ רעקיטסניגמוא ןַא ןיא ,עיצַאלוקריצ
 יז ייב רעבָא ,טגיילעגוצ טינ ןעגנומענרעטנוא עשירעגעלרַאפ ענױזַא וצ
 יילְרעֶלַא סעימערּפ סלַא ןבעג וצ ןעמונעגנָא ןרָאי רע30 יד טניז ןיוש זיא
 עטסלעװלָאװ יד רַאפ וליפַא זַא ,תועמשמ .ךיורבעג ןשימייה ןרַאפ ןכַאז
 ןייק טינ רעמ ןיוש רענעייל-סגנוטייצ עשידיי יד ייב רעכיב ןענייז ןזיירּפ
 ,תואיצמ

 עקירעמַא ןיא סױרַא רָאי קילדנעצ רָאּפ עטצעל יד ןיא ןענייז דָארג
 ןופ טייקנזעװּפָא רעד ייב ,עפש-רעכיב עקיזָאד יד .רעכיב עשידיי ליפ
 -דנעצ סָאװ ,םעד ךרוד ךעלגעמ ןעוועג רעבָא זיא ,רעפיוק-רענעייל גונעג
 ,טניירפ סעּפורג ןוא סעיצַאזינַאגרָא ןופ ןפלָאהעג ןרעוו רעביירש רעקיל
 ןופ ּפָאררַאּפש רעביירש רעמ ךָאנ .קרעו ערעייז סױרַא ןביג סָאװ
 -ּפָא סוסקול םעד ךיז ןעניגרַאפ וצ ,ןעגנוטייצ יד ןיא ןרַארָאנָאה ערעייז
 -ַארעטיל ןופ ןטיציפעד ןקעד וצ ױעדָא ,רעכיב ענעגייא ערעייז ןקורדוצ
 "וצ:טייצ ןופ סױרַא ןביג יז סָאװ ,ןטפירשטייצ ןוא רעכיבלמַאז עשיר
 ,טייצ

 ןענייז סָאװ ,רעביירש רענעי ייב רקיע רעד ,רעביירש עסיוועג ייב
 יד ץלַא ךָאנ טליג ,ןעגנוטייצ יד ןיא עטלעטשעגנָא עקידנעטש ןייק טינ
 -ַאדנופ םעד "ןסעגעגפיוא; ןבָאה רעטעלב עשידיי יד זַא ,שינעדערנייא
 ןעגנוטייצ יד ןיא טעברַא יד זַא :רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ טנעמ
 ןענייז סָאװ ,רעלעטשטפירש ןופ תוחוכ עשירעפעש יד טרעטשעצ טָאה
 ,טעברַא-סגנוטייצ ייב טנַאּפשעגניײא

 ךָאד זיא סע .עוװיטַאלוקעּפס סיואכרוד ַא הנעט עטשרע יד זיא
 ואוו ,עקירעמַא ןיא יװ ,ץוביק רעשידיי רעקינָאילימ-ליפ ַאזַא ךָאנ ָאטינ
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 סָאװ םעד תמחמ ,רוטַארעטיל עשידיי עכייר ַא ןסקַאװעגסױא זיא סע
 ןייא זיולב ָאד זיא סע .הרוכב יד ןטָארטעגּפָא ריא ןבָאה ןעגנוטייצ יד
 ,הגרדמ עגיטציא רעייז טכיירגרעד ןבָאה ןעגנוטייצ יד ואוו ,עקירעמַא
 םוצ תונעט לָאמ ַא טָאה ,גוויז רעטרעשַאב רעייז ,רוטַארעטיל יד תעב
 דייר ןייק רָאג ייז ייב ןעק גנודייש ןייק ןופ רעבָא ,ףתוש ןרעקרַאטש
 ,ןייז טינ

 ןכעלפערט ַא ןבעגעג ריא ףיוא טָאה ,הנעט רעטייווצ רעד עגונב
 -עגנָא טָאה סָאװ ,(יקצינרַאג לאיתוקי) ןיסיק .י רעטכיד רעד רעפטנע
 ,1916 םורַא עקירעמַא ןיא ערעירַאק עשירעלעטשטפירש ןייז ןביוה
 ץוח ַא ,קיטירק-רוטַארעטיל ,גנוטכיד ןשיוצ תוחוכ ענייז קידנלייט
 ןיסיק טביירש .רָאי 20 וצ בורק ,ןטעברַא-סגנוטייצ עכעלנייוועג ײלרעלַא
 : 1945 ,לירּפַא ןופ ,18 רעמונ ,*עכָאּפע, לַאנרושז ןיא

 טרעוו טרָאװ סָאד ןעוו ,טעָאּפ ןופ קיטייװ םעד רימ ןסייוו יאדוװַא,
 ,ןבירעגּפָא ,טרעסַאװרַאפ ,"טגנוטיײצרַאפ, ערעדנַא ייב יצ ,םיא ייב
 םזילַאנרושז רעד רעבָא ,ןטיה םעד רַאפ ךיז ןעמ ףרַאד .טריזינָאלבַאש
 ןוא ןָאלבַאש ןוא רעסַאװ גונעג ןַארַאפ .קידלוש רוסא םעד ןיא זיא
 ןַא ןופ רָאנ ,גנוטייצ ןופ טינ רָאג טמוק סָאװ ,ןזרעפ ןיא טייקטיוט
 " ,רוקמ רעדנַא

 -רושז רעזדנוא ןלָאז יאוולה, :רעטייוו לסיבַא טקידנערַאפ רע ןוא
 ןבָאה רימ ;גנַאל ױזַא לָאמַאכָאנ ןבעל עיזעָאּפ רעזדנוא ןוא םזילַאנ
 ",ןסעפיוא ערעדנַא סָאד סנייא ןלעוװ ייז זַא ,טינ ארומ ןייק

 "נָא יו רעמ זיא ,ןעגנוטייצ ןיא ןטעָאּפ יד ןגעוו טגָאז ןיסיק סָאװ
 -פיוא גנַאל ןיוש טָאה גנוטייצ עשידיי יד .ןטסירטעלעב ףיוא ןטסָאמעג
 לסיבַא .טסילעװָאנ ןוא רעלייצרעד ןרָאפ לטעב-םודס ַא ןייז וצ טרעהעג
 -גָאט רעשידיי רעד ןיא ןטינשעגּפָא קיטירק-רוטַארעטיל יד טָאה רעגרע
 גנוטייצ ןייא זיולב ןעוו ,רעטעלב עשידיי יד ןופ ןעניגַאב ןיא .עסערּפ
 ןפמעק טזומעג ןבָאה ערעדנַא יד תעב ,טײרּפשרַאפ קרַאטש ןעוועג זיא
 רעטעלב-גָאט יד ןיא קיטירק-רוטַארעטיל יד זיא ,ץנעטסיזקע רעייז רַאפ
 רָאנ ,גנולייצרעד ןוא דיל יװ ,ךַאז עכעלדנעטשרַאפטסבלעז ַאזַא ןעוועג
 ,ןעגנומענרעטנוא-סטפעשעג עסיורג ןרָאװעג ןענייז ןעגנוטייצ יד ןעוו
 יַאזינַאגרָא עקיטכעמ ,סעיצוטיטסניא עדילָאס רַאפ זיולב ץרא-ךרד טימ
 עשידיי סָאד זיא ,ןכַאז ערעלוּפָאּפ ױזַא ןוא םידיחי עכיירגלָאפרעד ,סעיצ
 ןופ ,בורק רעקנימירָא רעד ןרָאװעג ,ַאקידָאירעּפ עשירָארעטיל יד ,ךוב
 ,ןזעוו ןּפַאנק ַא טכַאמ'מ ןעמעוו

 רעטשרע רעד ןיילַא ,ןַאהַאק .בא ,רָאטקַאדער רעקידנבעגדָאט רעד
 -מוצ טָאה ,עקירעמַא ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןיא רעקיטירקירוטַארעטיל
 קיטירק רעשידיי רעד ןופ גנולקיוװטנא רעד ןגעק טקידניזעג ןטסרעמ
 ךיז טָאה רע טניז ,רָאי קיצרעפ עכעלטע יד ןיא ןעגנוטייציגָאט יד ןיא
 רענעגייא ןייז ןיא .טייל ַא "סטרעוװרָאפ, ןופ ןכַאמ וצ ןעמונעגרעטנוא
 -למ-יקדרד ןפיוא שיט-רוטַארעטיל םעד טעװַארּפעג רע טָאה גנוטייצ
 עגנַאל ןייק טגרַאקעג טינ רע טָאה ןרָאי ןופ ךשמ ןיא .רעגייטש ןשידמ
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 רע עכלעוו ןיא ,"ןבעל ןוא רוטַארעטיל, רעביא תושרד ענעמואוושעצ
 ןוא םזילֵאער ןופ תיבףלא םעד רענעײל יד טימ טלענקעגנייא טָאה
 ףיוא רָאנ זַא ,ּפָאק ןיא רענעייל יד ייברעד קידנגָאלשנײרַא ,םזילַארוטַאנ
 תעב .,ןרוטַארעטיל ןַארַאפ ןענייז שיזיוצנַארפ ,שטייד ,שילגנע ,שיסור
 "רעד וצ ןטימעגסיוא יו טעמכ רע טָאה ןעגנופַאש-רוטַארעטיל עשידיי
 .ןענָאמ

 "עג זיא םיא ןעוו ,טלָאמעד רָאנ ןכַאמ ןַאהַאק טגעלפ םַאנסיוא ןַא
 "עוו ,עּפָאריײא ןיא רעביירש רעשידיי רעקידנעמוקפיוא ןַא ןרָאװעג ןלעפ
 טָאה רע ןעוו רעדָא ,"סטרעוװרָאפ, ןיא ןקורד ןעמונעג טָאה רע ןעמ
 ,(ןרימַאלקער קידנעיירש) "ןעמובפיוא ,,/ ןעק רע זַא ,ןזיײװַאב טלָאװעג
 עגױזַא ןיא .ןטסירטעלעב-םידימלת ענעגייא ענייז ןופ זיא סע ןעמעוו
 -רעד רעכיא תושרד-קיטירק ןביײרשוצנָא ןעוועג טכער םיא ייב זיא ןלָאפ
 טָאה רע עכלעוו ,קרעוו יד יו רעגנעל ןעוועג ןענייז סָאװ .,ןעגנולייצ
 רע טגעלפ ?סעקינַאװָאדָאה,; ענעגייא ענייז ,טביולרַאפ קידאמזוג ױזַא
 טָאה רע ןעו ,טרפב .ןעיָאטסלָאט וצ ןכיילגרַאפ וצ ןעמעש טינ ךיז
 יַאפ עקידרעירפ ערעדנַא ענייז ןגעק טירָאװַאפ ןייא ןליּפשסיױא טלָאװעג
 ןלַאפעגנײרַא םיא ייב ,תוביס עקיטייז רָאג תמחמ ,ןענייז סָאװ ,ןטירָאװ
 ַא ןבעגעגסױרַא טָאה "שטנעמ רענעגייא/, ןַא ןעוו זיולב .דָאנגמוא ןיא
 "סוסקול, ַאזַא .קרעוו שידיי ַא טריזנעצער "סטרעורָאפ, רעד טָאה ,ךוב
 טימ ןענעכערּפָא ךיז ףרַאד'מ ןעוו טביולרעד ךיוא *סטרעוורָאפ , ןיא זיא
 ,רבחמ ןשידיי ַא

 "סטױעװרָאפ , ןיא קיטירק ןוא רוטַארעטיל ןופ טרּפ ןיא טליג ךיוא
 רָאטקַאדער רעד ןעו :רעטַאעט עגונב יװ ,לעטשנייא רעקיבלעז רעד
 "טימ רעד זומ ,ךוב ַא רעביא עיזענעצר ןייק טינ טביירש ןיילַא ןַאהַאק
 סע ןעוו זיולב .קסוּפ רעשירַארעטיל רעד ןייז ,ףָאגָאר ללה ,רָאטקַאדער
 רעדָא ,ןינע ןטריזילַאיצעּפס ַא רעביא קרעוו ַא ןקיטסניגַאב וצ סיוא טמוק
 תוניבמ עשירָארעטיל ןגָאז שרעדנַא רעצימיא געמ ,ךוב שיאיירבעה ַא
 ,טייקדימ-רעטלע ןופ קורד ןרעטנוא ,ןױָאי עטצעל יד ןיא .ןענַאהַאק ייב
 ןיא רעטלעהטימ ןשינכעט ןייז ןופ "גױנּפָא; םעד ןַאהַאק ןיוש טקוקרַאפ
 :ךָאװ ַא ןציטָאנ עכעלטע בדנמ זיא רע ןעוו ,גנולײטּפָא-רוטַארעטיל רעד

 עשידיי ןופ גנוניישרעד יד ןעגנודלעמ ענעקורט ןיא ןענעכייצרַאפ וצ
 ,ןטפירשטייצ ןוא רעכיב

 -עטיל ןופ טרּפ ןיא זיא ,"טייהראוו , רעטשרע ןייז ןיא ,רעלימ יאול
 ןיא רע .םיכרד סנַאהַאק ןיא רעקינייוו-רעמ ןעגנַאגעג קיטירק"דוטַאר
 קיעוו יד ןעמעוו ייב ,םזילַארוטַאנ ןוא םזילַאער ןופ דיסח ַא ןעוועג ךיוא
 ."ץנעדַאקעד; רעטיול ןעוועג ןענייז רעלעטשטפירש עשידיי ערעגנוי ןופ
 סָאװ ,רעטעבראטימ לָאצ ַא טַאהעג עיצקַאדער ןייז ןיא רעבָא טָאה רע
 -יא רעייז ףיוא ןעלקיטרַא עשיטירק ןביירש טייצ-וצ-טייצ ןופ ןגעלפ
 "רעד ַא טַאהעג דימת טָאה ,ןיטנע לאוי ,ייז ןופ רענייא .,רעגייטש םענעג
 רעשידיי רעד ןיא ןעגנומערטש ערעיינ יד רַאֿפ סרָאװ ןקידנקיטומ

 ,רוטַארעטיל



0 5 3 
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 עשיסקָאדָאטרָא יוװ ,*לַאנרושז-ןגרָאמ,, רעד ןוא *טַאלבעגַאט;, סָאד

 -ָארּפ .םירפס-שורד טימ טריסערעטניא ךיז רקיע רעד ןבָאה ,רעטעלב

 ,"טַאלבעגַאט; ןופ "ץעּפס ,"רוטַארעטיל רעד ,ץיװָאקילעז ליצעג רָאסעּפ

 ןכַאמ טלָאװעג טָאה רע ןדייס ,ךוב שידיי ַא ןענָאמרעד ןטלעז טגעלפ

 רעד ןופ רעטעברַאטימ עױעדנַא ןבָאה רַאפרעד .רעביירש ַא ןופ קזוח

 סָאד יװ ,רבחמ ןשידיי ַא ךיוא ?הבוט, ַא ןָאט טנעקעג לָאמַא גנוטייצ

 ןרָאי רעקילדנעצ זיא רעכלעוו ,(ןיוועז .י .י) קתרשת ןָאט טפָא טגעלפ

 ."טַאלבעגַאט/ ןיא רוטַארעטיל רעביא הנוממ ַא ןעוועג

 "עריואוושעג רעד ,קינרעיװ ץרּפ טָאה ,רעדיוו ,*לַאנרושז-ןגרָאמ, ןיא

 "ַאפ גונעג עקַאט ,טעדנוהָאי לטרעפ ַא יו רעמ רַאפ טנעזנעצער רענ

 -רעטָאפ ַא ךיוא טַאהעג טָאה רע רעבָא ,םירפס עשידמול טימ ךיז ןעמונ

 סעיזנעצער ענייז .שידיי ףיוא טרָאװ ןטקורדעג םוצ גנואיצַאב עכעל

 ,ןציטָאנ עשיפַארגָאילביב ערעגנעל סעּפע זיולב ןעוועג רעטפָא ןענייז

 -עּפס ַא טימ .ןוויכב טרירָאנגיא טינ ךוב שידיי ןייק טָאה רע רעבָא

 ןרעמונ עטשרע ןופ גנוניישרעד יד ןענעכייצרַאפ רע טגעלפ גרָאז רעלעיצ

 וצ טינ ןבעלרעד סָאװ ,ייז ןופ עטסרעמ יד ןופ ידכ ,ןטפירשטייצ ןופ

 יקירבור ןייז ןיא ,רוּפש ַא ןביילב שטָאכ לָאז ,ןרעמונ ערעטייוו

 ,1920 ןוא 1914 ןשיװצ ,רָאי 6 עטשרע יד ןיא טָאה *גָאט; רעד

 עשידיי טריזנעצער טָאה ןוא רוטַארעטיל רעביא ןעייסע ליפ טקורדעג

 ןוא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג זיא רעגינ .ש ןעוו ,1920 טניז .רעכיב

 ןַאהַאק .בַא רעקיטירקיץרַא ןוא רָאטקַאדער ןטימ ןזיוה טנעקעג סינ טָאה

 ,"גָאט; ןיא רעטעברַאטימ ַא ןרָאװעג רעגינ .ש זיא ,*סטרעוורַאפ;, ןיא

 רַאפ טייז עלעיצעּפס ַא טמיטשַאב גנוטייצ עקיזָאד יד טָאה ןַאד טניז

 .רעקיטירקיטּפיוה סלַא ןרעגינ .ש טימ ,קיטנוז עלַא קיטירק-רוטַארעטיל

 ,סױא-ךָאװ ,ןייא-ךָאו ,טביירש רעגינ .ש סָאװ ,רָאי 25 יד ןופ ךשמ ןיא

 סָאװ ,ןציטָאנ עשיטירק ענייז ץוח א ,ןעלקיטרַא עשיטירק ערעגנעל ענייז

 -ידיי רעד ןופ ןעמעלבָארּפ ןוא ןעגנוניישרעד עטסקיטכיװ יד ןעלדנַאהַאב

 ןגָארקעג --- גנוטייצ-גָאט ַא ןיא דָארג --- רע טָאה ,רוטַארעטיל רעש

 "גוצַאשּפָא סנעמעוו ,רעקיטירק רעקידנריפ רעד ןרעװ וצ טייקכעלגעמ יד

 ערעסעב עטסרעמ יד ייב ץרא-ךרד ןטסערג םעד סױרַא ןפור סע ןעג

 סָאד רָאנ ואוו רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ רעפַאש יד ייב ןוא רענעייל

 .טכיירג טרָאװ עשידיי

 רעביירש ליפ זַא ,ךעלדיימרַאפמוא ןעוועג ,ךיז טײטשרַאפ ,זיא סע

 ןילַא ייז יו ,ייז ןופ לייט ַא טָאה רעגינ ןעוו ,ןדירפוצמוא ןייז ןלָאז

 ןלַאפ ליפ ןיא זיא סָאװ ,רעדָא ,טצַאשרעד טינ ,טכודעגסיוא ךיז טָאה

 ,קורדנייא םעד ןגָארקעג ןבָאה רעביירש עסיוועג ןעוו ,רעגרע ךָאנ ןעוועג

 עטפָא ןעוועג ךיוא ןענייז סע .טצַאשעגרעביא רָאג רע טָאה ערעדנַא זַא

 טזָאלעג קרעװ עסיוועג טָאה רעקיטירק רעדיטָא סָאװ רַאפ ,סלביארַאפ

 זיא ערעדנַא ליפ תעב ,טריזנעצער ייז טָאה רע זיב ןטרַאװ רעגנעל

 ןבָאה סעדווירק ענױזַא טימ רעביירש .ןעגנַאגעגיײברַאפ ןצנַאגניא רע

 ױזַא ךיז טָאה רוטַארעטיל עשידיי יד סָאװ ,טכַארטַאב ןיא ןעמונעג טינ
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 געמ ,דיחי ַא רַאפ ךעלגעממוא ןרָאװעג זיא סע זַא ,ןסקַאװעגרעדנַאנופ
 רעדעי ףיוא ןוא ,ןענעייל וצ ץלַא ,דימתמ רעטסערג רעד ןייז וליפַא רע
 "רעד ךיז ןענעכער טלָאװעג טינ ייז ןבָאה ךיוא .ךיז ןלעטשוצּפָא קרעוו
 ךיוא ןיילַא זיא רעקיטירק רעטסקיאור-שיּפמילֶא רעד וליפַא סָאװ ,טימ
 ײטנַא ןוא טעיטַאּפמיס ןופ יירפ טינ זיא סָאװ ,רעביירש רעשירעפעש ַא
 ןייז טינ רעקיטירק רעביירש רעשידיי ַא ךָאד זומ ,םעד ץוח ַא .סעיטַאּפ
 ,טיײקרַאבלעפמוא ןופ טרּפ ןיא ,ןקילָאטַאק יד ייב טסביױּפ ןיא ןטָארעג

 קרַאטש *לַאנרושזדןגרָאמ , ןיא זיא ןרָאי 930 יד ןופ ףוס םעד טניז
 ןשיקינרעיוװ ןטלַא םעד .קיטירק-רוטַארעטיל עשידיי יד ןסקַאװעגסיױא
 ,ל .ה .רד ,רעגייטש רעדנַא ןַא ףיוא םגה ,ןָא רעטייוו טריפ קירבור
 רעד סנטסרעמ טביירש רוטַארעטיל רעשיאיירבעה רעד ןגעוו .ןָאדרָאג
 רעשידיי רעגנוי רעד טריזנעצער רעכיב עשילגנע .עפַאי יכדרמ רעטכיד
 ,א .רד ןָא טריפ שיט-רוטַארעטיל ןשידיי םעד .רעלעט ,ל .י רעטכיד
 -ילבוּפ טימ ןוא קיטירק-רוטַארעטיל טימ ּפָא ךיז טיג עכלעוו ,ינודקומ
 -רַאפ וצ זיולב טינ ןבעגעגנייא ןיוש ךיז טָאה ןינודקומ .א .רד ,קיטסיצ
 ךיז טָאה סע רָאנ ,קיטירק-רוטַארעטיל רעד ןיא טרָא ןבושח ַא ןעמענ
 -רוטַארעטיל ןצנַאג םעד ןופ תובישזח יד ןביוה וצ ןבעגעגנייא ךיוא םיא
 ."לַאנרושז-ןגרָאמ , ןופ לײטּפָא ןשיטירק

 - רעד, סיוא ךיז טנכייצ ןעגנוטיײציץניוװָארּפ רענַאקידעמַא יד ןשיווצ
 לָאמ ןייא טייז רעלעיצעּפס ַא טימ ,לָאערטנָאמ ןיא "רעלדָא רעדענעק
 יּפֶא עקיזָאד יד .םינינע-רוטַארעטיל וצ טעמדיוועג זיא סָאװ ,ךָאװ ןיא
 -ַאר ךלמ ןוא לַאגיס .י .י ,רעטכיד ייווצ ןופ טריפעגנָא טרעוו גנולייט
 טרעװ ,רענעייל עשידיי קיניײװ טכיירג טַאלב רעייז ביוא ןוא .שטיוו
 -רעביירש דצמ סערעטניא טיורג טימ טגלָאפעגכָאנ טעברַא רעייז רעבָא
 ,עילָאּפָארטעמ רעד ןיא וליפַא ןגעלָאק

 -ירקיוטַארעטיל ןופ טרּפ ןיא קיבעגיירפ רָאג זיא "טייהיירפ, יד
 רעד ןיא רעבעג"ןָאט רעד ץכ .מ זיא ,ןברָאטשעג זיא ןיגלָא ,מ טניז .קיט
 -יירפ, ערעדנַא ןוא רמרמ ןמלק ,ליזיימ ןמחנ ,רע .קיטירק-* טייהיירפ,
 עשירַארעטיל ןיא טסולפנייאַאב קיניײװ טינ ןענייז ,רעקיטירק-"טייה
 ןיא טרעװ סָאװ ,ץלַא טױילָאק סָאװ ,עיניל רעקיבלעז רעד ןופ םינינע
 טקידירפַאב ןצענערג ידיטָא ןיא רָאנ .טקורדעג גנוטייצ רעקיזָאד רעד
 יוטַארעטיל טימ רעביירש עטסטנעָאג ןוא רענעייל עריא "טייהיירפ , יד
 ,גנוטייצ עשידיי ערעדנַא זיא סע רעסָאװ יו רעמ רשפא ,קיטירק

 ילַא ןיא ,ןבָאה רעטעלב עשידיײ יד :זיא הרוש עטשרעטנוא יד
 רוטַארעטיל ַא ,רוטַארעטיל עשידיי יד טעדווירקעג טינ ,ןעמונעג ןיימעג
 ןייז ,ךיז טייטשרַאפ ,רעבָא זומ ,ןעגנוטייצ ןיא זיולב םויק ַא טָאה סָאװ
 יד טשינ קידלוש ךָאד ןענייז ןירעד רָאנ .טעװעּפמערקעגנייא ןוא םירָא
 ןדָאב רעמירָא ַאזַא זיא סָאװ ,הביבס-רוטלוק עשידיי יד רָאנ ,ןעגנוטייצ
 ןעגנוטייצ עשידיי יד .,ךוב ןרַאפ ןוא ַאקידָאירעּפ רערעטעב רעד רַאפ
 ,ףָאטש ןשירַארעטיל רעמ טינ טציא ךָאנ ןביג ייז ןוא ןבעגעג טינ ןבָאה
 ינוטייציגָאט רענַאקירעמַא טנזיוט יוװ רעמ לענָאיצרָאטָארּפ ןקורד סע יו
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 עשילגנע יד ייב בוא .רעטעלבי-קיטנוז טנזיוט ןבלַאהרעדנָא ןוא ןעג

 וצ ןעגנולײטּפָא עשירַארעטיל ערעייז טימ ןעגנוטייצ יד ןפלעה רענעייל

 יו רעמ תעכב ,רעכיב ףיוא ןוא ןלַאנרושז ףיוא עגַארפכָאנ יד ןרעסערגרַאפ

 ,םעד טימ ןדירפוצ ךיז ןלעטש רענעייל עשידיי יד ןופ טנעצָארּפ 9

 ךוב ןוא לַאנרושז ןייק ןליוו ןוא ןעגנוטייצ יד ןיא ןעניפעג ייז סָאװ

 ייב טינ ,ואושרעדנַא ןכוז דלוש יד ןעמ ףרַאד ,ןעמענ טינ טנַאה ןיא

 .עסערּפ-גָאט רעשידיי רעד

 צטסערג יד ּפָא טיצ טעברַא-סגנוטייצ זַא ,טינ קפס ןייק יזא סע

 יףעלטפַאשנסיװ ,רעלעטשטפירש ,רעטכיד עשידיי יד ייב עיגרענע סָאמ

 ישַּפ ףיוא ןרָאװעג טעדנעוװרַאפ ןשטנעמ עשירעפעש יד ןופ טלָאװ סָאװ

 ישטי! רעשידיי רעד רַאפ טרעוו ןקידנרעיוד רעמ ַא ןופ ,ןטעברַא ערעס

 ןָא ןטלָאװ רוטלוק רעשידיי רעד ןופ ןסערעטניא ערעכעה יד .רוטַאר

 סנרפמ ךיז ןטלָאװ רעביירש עריא ןעוו ,ןרָאװעג טנידַאב רעסעב ךרע ןַא

 "תכולמ ןופ ,ןלוש-ךיוה ןוא סעלושילטימ ןיא סעלעטש"רערעל ןופ ןייז

 ןופ יו ,סעיסעפָארּפ סַאלק-לטימ ןוא עלַארעביל ערעדנַא ןופ ןוא ןטמַא

 יןעגנוטייצ רַאפ סעקנישַאמ-ביירש ףיוא ןּפַאלק רעדָא ןעּפ רעד טימ ןריפ

 -הנויח ענױזַא סיוא ןלעפ'ס זַא רָאנ .תעל-תעמ ןופ ןהעש עטסעב יד ןיא

 ןיא -- רעביירש עשידיי יד ןופ לטנעצריינ סנטסקינייוו רַאפ ןלַאוװק

 רעשידיי רעד ןיא טעברַא יד ןיוש זיא ,הביבס רעשידיי רענעגייא רעד

 .ןרעו טצַאשעגרעטנוא טינ רָאט סָאװ ,שי ַאזַא עסערפ

 עקירעמַא ןיא ןעגנוטייצ עשידיי ןופ ןעגנואיצַאב יד 5
 ןלוש-סקלָאפ עשיריי רַאפ גנוגעװַאב רעד וצ

 ןענַאװ ןופ ,עּפָארײא-לַארטנעצ ןוא -חרזמ ןופ תולהק עשידיי יד ןיא
 ןענָאילימ ןפרָאװעגרעבירַא עקירעמַא ןייק טָאה םָארטש:רעדנַאװ רעד
 "רעדניק ןופ לוע רעד זיא ,גירק-טלעוו ןטשרע ןרַאפ רָאי קיצפופ ןדיי
 -טסבלעז ַא ןעוועג ,ןשטנעמ עשידיי עטסמירָא יד ייב וליפַא ,גנואיצרעד
 טגָאמרַאפ טינ ןבָאה סָאװ ,םינצבק עטסערג יד ,ךַאז עכעלדנעטשרַאפ
 ערעייז ןבָאה ,דומיל-רכש ןסײרעצּפָא סָאװ ןופ ןסיב ןטצעל ןייק וליפַא
 הדע עשידיי עטסנעלק יד .תורות-דומלת עשלהק ןיא טקישעג רעדניק
 "נַא ןַא ,ןעלטימ עמירָא עריא ףיוא ,ןטלַאהוצפיוא טלעפרַאפ טינ טָאה
 ןופ רעדניק יד גנואיצרעד עשידיי ערַאטנעמעלע ןַא ןבעג וצ טלַאטש
 ןיא ןקיש טנעקעג טינ רעדניק ערעייז ןײלַא ןבָאה סָאװ ,תוחּפשמ ענױזַא
 ,םידמלמ עטַאװירּפ וצ םירדח

 יד ןיא טנרעלעג ןדיי תורוד ןבָאה ןרָאי רעטרעדנוה ןופ ךשמ ןיא
 ןזיולק ,תובישי עטצַאשעגּפָא-קיניײװ יד ןיא ,םירדח עטעדמיױלרַאפ-ליפ
 עשידמול ,םיגיחנמ ,םינבר ןבעגעגסױרַא ןבָאה סָאװ ,םישרדמ-יתב ןוא
 ןענייז סָאװ ,תוכאלמ-ילעב עטסמירָא יד וליפַא .םיתב-ילעב ןוא םירחוס
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 -ךַאפ וצ רעל רעד ןיא ןרָאװעג ןבעגעגקעװַא רעירפ ןוא רָאי 10 וצ
 -טינ ערעייז ןופ רעכעה לערוטלוק ןענַאטשעג ךיוא ןענייז ,סרעטסיימ -

 רעיצרעד עשידיי יד ןבָאה ףמַאקדןכַארּפש ןייק ןופ ןוא .ןגעלָאק עשידיי
 ןיא .גנונַא ןייק טַאהעג טינ ךיוא טרעדנוהרָאי ןקיטציא ןופ ביײהנָא ןזיב
 -נייא רענעי ןטלָאגעג תמאב טָאה הביבס רעשידיײ-לענָאיצידַארט רעד
 רעזדנוא ןופ ןרָאװעג טרילומרָאפ רָאלק ןוא ץרוק ױזַא זיא סָאװ ,לעטש
 ןעמ טנרעל ,שיאירבעה, :קילַאיב ןמחנ םייח רעטכיד ןלַאנָאיצַאנ
 "ןושל ףיוא ,דומלת ןוא הרות טימ םענייאניא ?!ןעמ ןעק --- שידיי
 סָאד ןעוועג ךישממ ךעלריטַאנ ךיוא ןעמ טָאה ,ןושל-םוגרת ןוא שדוק
 ,שידיי ףיוא --- ןבעל-סקלָאפ עצנַאג

 רָאּפ ַא רַאפ ןטנַארגימיא עשידיי יד ייב ךיז טָאה עקירעמַא ןיא
 ,הרוסמ רענעגייא רעד וצ דנוב רעד טקַאהעגרעביא יװ טעמכ תורוד
 -רעביא םעטסיסיסגנואיצרעד רעטלעטשעגניײא-טלַא רעד ךרוד זיא סָאװ
 יד זיא ללכ-ךרדב .רעטכָאט וצ רעטומ ןופ ,ןוז וצ רעטָאפ ןופ ןעגנַאגעג
 טיטעּפַא רעד .םייה רעטלַא רעד ןיא יו ,ןעמוקעגנָא רעגנירג ָאד הטנרּפ
 ליפ רעגיה רעד ןיא טליּפשעצ רעקרַאטש רעבָא ךיז טָאה הזה-םלוע וצ
 םלוע רעשידיי רעד טָאה לענשיץילב .הנידמ רערעיירפ ןוא רערעכייר
 טרעװ זיא טייצ -- ?ינָאמ זיא םייט, :הרות עשיקנעי יד ןעמונעגנָא
 גנובערטש רעטלייאעג רעד ןיא ,ןבעל רעסעב ַא ךָאנ געיעג ןיא .טלעג
 ירעווש יד ייב ,רעגייטש ןעמעװקַאב ַא ףיוא ךיג ָאד ךיז ןענעדרָאוצנײא
 םעיינ ַא ,דנַאל םעיינ ַא וצ גנוסַאּפוצ רעשיטנַארגימיא רעד ןופ ןטייק
 "רעביא יז ןבָאה ,ןצכעריפ-סטפעשעג ןוא *סטעברַא עיינ ,ןושל-סקלָאפ
 ףיוא ןבעג וצ גנוטכַא טַאהעג טינ דלודעג ןייל ןוא טייצ ןייק רערעדנַאװ
 עקירעמַא ייז רַאפ טָאה םיצורית ןוא .רעדניק ערעייז ןופ הכרדה רעד
 רענַאקירעמַא רעד ךָאד טָאה טָא :עטנכייצעגסיוא טיירגעגנָא אפוג
 "גנַאװצ ַא טײרגעגנָא סיוארָאפ ןיא רעדניק ערעייז רָאפ ּפָאט-ץלעמש
 טירטוצ ןגנירג ץנַאג ַא ,סעלושילטימ ןוא -בייהנָא עיירפ ,םעטסיסילוש
 / ,רעבייוו יד ןלָאז ָאט .ןטלַאשנַארעל ערעכעה ןוא ןטעטיסרעווינוא וצ
 רעדניק יד טייצ ןיא ןעװַארּפסױרַא רָאנ סנירעציז-םייה ןוא סעמַאמ יד
 ,ןגרָאזַאב ןיילַא עקירעמַא ןיוש טעװ עקירעביא סָאד ,סלוקס יד ןיא

 -ַאט ןופ ןרעוו וצ טדמערפעגּפָא ןָא ךיג ןבייה רעדניק יד ,סָאװ ,יִא
 + ללכב טייקשידיי ןופ ןוא םייה רעקידנדייר-שידיי רעד ןופ ,עמַאמ-עט
 רודיס ןטימ יברירעלדעּפ רעד .טינ קילגמוא רעסיורג ןייק סָאד זיא
 ;ןכַאמ הכרב ַא ןענרעלסיוא ,סנשָארג רַאפ ,עלוש רעד ךָאנ ןיוש ייז טעװ
 ןייק ןוא ,השרד-הווצמ"-רב ַא ּפעק עשלגניי יד ןיא ןּפָאטשנײרַא טעװ רע
 -ךיג ַא ליו .ןרעוו טינ יוו-ייס "ןסובמָאלָאק ייב,, ןיוש ייז ןלעוו םינבר
 ַא לזממילש ןייק טינ ,בר ַא אקווד "ןָאשיײגערגנָאק, עטּפעלשעגפיונוצ
 גונעג ןַארַאפ ,םשה'-ךורב ךָאנ ןענייז ,"דנערעווערא ַא רַאפ ןַאמסדנַאל
 סָאד ןוא .ןעיצַאב וצרעהַא ןעק'מ ןעמעוו ,"ּפָארוי, ןיא םינבר עמירָא
 רשפא זיא ןרעטלע "ענירג, יד ןופ ןושל ןופ קזוח ןכַאמ רעדניק יד סָאװ
 קילגמוא סיורג ןייק רעבָא ,ךיוא השוב לקיטש ַא ,םעווקַאבמוא לסיבַא
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 עקיטכיר סָאד ןענרעלרעטנוא עקַאט ךיז ןרעטלע יד ןלָאז .טינ סָאד זיא
 . . . רעדניק יד ןופ --- ךַארּפשסױא עשילגנע

 -עמַא ןיא ןעמוקעגפיוא ןענייז ןעגנוטייצ עשידיי עטשרע יד ןעוו
 ןלענקנייא ןעמונעג רעביירש ןוא ןרָאטקַאדער-ןרענָאיּפ יד ןבָאה ,עקיר
 לובמ םעד ןעמַאצ וצ ןָאט סעּפע ןבױהנָא ןלָאז ייז ,רענעייל ערעייז טימ
 רעד ןיא רעדניק עשידיי יד טציילפרַאפ טָאה סָאװ ,תוצראה-םע ןופ
 -ייז ןרָאי רע80 ןוא רע70 יד ןיא רעטעלב עשידיי עלַא .םייה רעיינ
 ערעייז זַא סעּפע ןָאט ןעז ןלָאז יז ,ןרעטלע וצ רסומ טימ ןעוועג לֹופ ןענ
 יד ןיא רָאנ .הדע רעשידיי רעד רַאפ ןייג ןריולרַאפ טינ ןלָאז רעדניק
 -רַא רעקידנעמוקפיוא רעד טימ םענייאניא ןעוו ,רעטעּפש ןוא ןרָאי רע0
 -ָארּפ עזעיגילעריטנַא יד טילבעגפיוא טָאה ןדיי ייב גנוגעװַאב-רעטעב
 עסערּפ לארשיילכ רעד ןופ גלָאפרעד רעד ןוא ,טייז ןייא ןופ ,עדנאגאּפ
 -עביירש עטסרעמ יד ייב ָאװטסטַאיעובצ ןוא םזיניצ טקיטומרעד טָאה .

 ןופ ןינע רעד זיא ,טייז רעטייווצ רעד ןופ ,רעקידיײרּפ-טייקמורפ עשיר
 סָאװ ,שדוק-ילכ עשינלטב רַאפ קסע ןַא ןרָאװעג גנואיצרעד רעשידיי
 ןוא ,תוליהק ערעייז ףיוא טַאהעג טינ סולפנייא ןתמא לקערב ןייק ןבָאה
 ,תוינּפ עקיצוננגייא טימ ,ןטסירעירַאק עטפַאהלפייווצ ײלרעלַא רַאפ

 ייב ןָאטעג רעדור ַא סעּפע ךיז טָאה טרעדנוהרָאי ןופ ביײהנָא ןיא
 -יטסילַאנָאיצַאנ .גנואיצרעד-רעדניק ןגעוו ןדיי עשיטנַארגימיא עגיה יד
 ץטזָאלרָאװרַאפ יד ןרעסעבסיוא ןביױהעגנָא ןבָאה רערעדנַאװניײא עש
 -ָאגַאדעּפ רַאפ ,תירבעב-תירבע רַאפ עיצַאטיגַא רעייז טימ ,תורות-דומלת
 ןסיוו לסיבַא ןזָאלוצרעביא ןכַאמ ךעלגעמ ןלָאז סָאװ ,סעמרָאפער עשיג
 ןעגנערברַאפ סָאװ ,רעדניק יד ןופ ּפעק יד ןיא םוטנדיי ןוא ןדיי ןגעוו
 ןבָאה סע .גָאט ַא העש רָאּפ וצ תורות-דומלת יד ןיא םינמז עכעלטע
 ךיז ןבָאה סָאװ ,טינש ןטלַא ןופ םינבר עשיגרענע ָאד טרעמעג ךיוא ךיז !

 ךיא זיא סע רעדייא ןוא .תובישי ןעלצרָאװאוצנייא ןטסָאמרַאפ וליּפַא
 -תירבע רעביא ףמַאק רעד ןרָאװעג ןטכָאפעגסיוא ןזיירק עזעיגילער יד
 ןופ ,שידיי'ב"תירבע ַא ןופ שימעג םעד טימ ,תילגנַאב-תירבע ,תירבעב
 -נָא ךיז ןבָאה ,טינש-"זרעטסדןַאד ןוא זרעטסּפַא-קָאװדײס-קישטיָאב;
 ײַאב ַא ןגעוו ןזיירק עלַאקידַאר יד וצ ךיוא ןעגנַאלק ןגָארטרעד ןביוהעג
 ,שידיי ףיוא --- רעדניק עשידיי רַאפ ןלוש עכעלטלעוו רַאפ גנוגעוו

 "רעד ָאד ןענייז שידיי ףיוא ןלוש עכעלטלעוו ןגעוו ?ייר עטשרע יד
 ןיא ,ץיווָאנרעשט ןיא הפיסא רעטמירַאב רעד ךָאנ דלַאב ןוָאװעג טרעה
 ךַארּפש עלַאנָאיצַאנ ַא סלַא ןרָאװעג טרימַאלקָארּפ זיא שידיי ואוו ,8
 ייב סָאװ ,עקירעמַא ןיא ןויצ-ילעוּפ עּפורג עטשרע יד .קלָאפ ןשידיי ןופ
 ,ךַארּפש רעשיאיירבעה רעד וצ ,רבע ןשידיי טוצ דנובוצ ןקרַאטש רעייז
 לרוג םעד ןדנובעגנָא טראפ ייז םזיקלָאפ רעשיטַארקָאמעד רעייז טָאה
 יד ןעוועג ךיוא ןענייז ,םזישידיי ןופ רעקידייטרַאפ עטשרע יד ןייז וצ
 ,סעלוש עשידיי עלַאגעלמוא ןגעוו ןעגנַאלק יז טסנרע ןעמענ וצ עטשרע
 ףיוא טקוקעג טינ ,דנַאלסור ןיא טעטש לייט ַא ןיא טריפעגנָא ןרעוו סָאװ
 "עג ענעפורעג-ױזַא יד ןיא ,טכַאמ רעשירַאצ רעד ןופ טָאברַאפ םעד
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 ךיז ןבָאה סָאװ ,םידיחי ןענופעג ךיוא ךיז ןבָאה ,ןזיירק עכעלטפַאשנסָאנ
 ןרעו טדמערפרַאפ רעדניק ערעייז ןזָאל ןזומ יז זַא ,םעד ןגעק טלעטשעג
 רענַאקירעמַא יד סָאװ ,רוטלוק ןוא ךַארּפש ןופ הציחמ רעד ךרוד ,ךיז ןופ
 ,ןעמייה ענעגייא ערעייז ןיא ףיוא טיוב םעטסיס-לוש

 רעיירפ, רעד ןיא טָאה ,רעטעג .י ירנעה ,רעביירש רעלַאקידַאד ַא
 עזעיצנעדנעט ַא טקורדעגּפָא ,1906 ןופ רעטניוו ןיא ,"עמיטש רעטעברַא
 עשיטסילַאיצָאס ענייז סָאװ ,*לַאסַאל דנַאנידרעפ , רוחב ַא ןגעוו השעמ
 ,ןעמָאנ םענעביוהעג ַאזַא ןבעגעג םיא טרובעג םייב ןבָאה עמַאמ-עטַאט
 ,םירבח-לוש ןופ ןוא עלוש רענײמעגלַא רעד ןופ סולפנייא ןרעטנוא רָאנ
 -ַאב רע .ןרעטלע "עטיירדעצ ,, יד ןגעק טרעטיברַאפ סיוא רע טסקַאװ
 רע ."ידערפ, שינַאקירעמַא טסָארּפ ןפור םיא לָאז'מ זַא ,ףיורעד טייטש
 -ָאּפ רעטסטּפורָאק רעד ןופ רעּפעלשכָאנ רעשיטסירעירַאק ַא ָאד טרעוו
 ,ןרעטלע ענייז ןופ ךיז ןצענערגוצּפָא יבַא ,טָאטש ןופ עדנַאב רעשיטיל
 ,ךיז טמעש רע ןעמעוו טימ

 ןיוש ךיז ןבָאה ,ןגייווצ-"גניר-רעטעברַא; ןופ ןעגנולמַאזרַאפ יד ייב
 יז וצ ןעמוק רעדניק ערעייז סָאװ ,ףיורעד טגָאלקַאב ןפָא ןלַאקידַאר ליפ
 יד טימ םירבח רַאפ ייז *ןעמעשרַאפ, ןרעטלע יד סָאװרַאפ ,תונעט טימ
 "רֶא רעיינ רעטריזַאטנַאפעגסױא-דליװ , ַא סעּפע ןגעוו ןעיידיא ענעגושמ
 ייז ,עמַאמ-עטַאט ייב ןענָאמ ןעמונעג רָאג ןבָאה רעדניק ליפ ."גנונעד
 ,םיבוט-םוי עזעיגילער ןטיהּפָא ןלָאז ,םינכש ןופ ןדײשּפָא טינ ךיז ןלָאז
 םעד ןכַאמטימ ללכב ןוא ,סהווצמ-רב ןעווַארּפ ,לוש ןיא לָאמַא עקַאט ןייג
 ,הביבס רעד ןופ לַאוטיר ןזעיגילער

 -סילַאיצָאס עטשרע יד ןסקַאװעגסױרַא ןענייז סעיסוקסיד ענעי ןופ
 "רַאפ ןשיטסילַאיצָאס-גנוי ןופ סעּפורג עטשרע יד ,סעלוש-קיטנוז עשיט
 ןופ ןוא דנַאל ןופ ךַארּפש רעד ףיוא ,שילגנע ףיוא ,ךיז טייטשרַאפ ,דנַאב
 -פיוא עדייב יד-טָא ןבָאה סעּפע רָאנ ,םעטסיס-גנואיצרעד רעגיה רעד
 טינ טרָאפ רעדניק ענעסקַאװעגרעטנוא-בלַאה ןוא עניילק יד טימ ןעוט
 ,גרַאװניײלק םייב שינעדנעטשרַאפ עקיצרַאה עטשטניוועג ענעי טכַארבעג
 -ישט ,, רעייז טימ ןרעטלע *עשּפָארוי, ןופ ןלַאעדיא ןוא ןעיידיא יד רַאפ
 .ןעגנולמַאזרַאפ ערעייז ייב ןוא ךיז ןשיווצ ןדייר ייז סָאװ ,"ןושל ןעװַאק

 עשידיי עטסנסעזעגנייא יד ןופ רענייא ,ןיטנע לאוי טָאה 1909 ןיא
 -ָאּפָאמסָאק יד ןעמעוו ייב ,עינָאלַאק רעלַאקידַאד רעד ןיא ןטסילַאנרושז
 -מוא םעד טריפעגרעביא טינ טָאה זיירק ןייז ןופ עיצַאטנעירָא עשיטיל
 רעד ןופ לּפמעטש םעד ךיז ףיוא טגָארט סָאװ ,ץלַא וצ דנובוצ ןרַאבלטימ
 -ַאקידַארילַאנָאיצַאנ רַאפ ןריטיגַא ןעמונעג ךיז ,רוטלוק-סקלָאפ רעשידיי
 טימ ןביוהעגנָא רע טָאה עדנאגאּפָארּפ עקיזָאד יד .שידיי ףיוא ןלוש עלי
 ןופ רענייא ןעוועג זיא רע ואוו ,"טייהראוו, רעד ןיא ןעלקיטרַא עכעלטע
 ןײלַא ,רעלימ יאול ,ףעש ןייז .רעטעברַאטימ עטסקינייװעניא עבושח יד
 -ידײרּפעיצַאלימיסַא "עקידנכערּפש-שידיײ, עטסטעװעטרַאהרַאפ יד ןופ
 שזַאריט בילוצ ,טָאה גנוטייצ ןייז .טרעטשעג טינ ןעניטנע טָאה ,רעק
 עשיטסילַאנָאיצַאנילַאקידַאר עלַא טקיטסניגַאב ,תונובשח-טפעשעג ןוא

.- 
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 ףיוא ןזָאלרַאפ ךיז רע טָאה .ןטנַארגימיא ערעיינ יד ייב ןעגנומעוטש
 זיא סע ןטסילַאנָאיצַאנ עקיזָאד יד ייב טעטירַאלוּפָאּפ סנעמעוו ,ןעניטנע
 יד זיא ,ןילַא ןרעלימ ,םיא .ןעמוקעג ץונוצ קרַאטש "טיײהרַאװ, רעד
 ןעמוקעגרָאפ ,עקירעמַא ןיא שידיי ףיוא ןלוש עכעלטלעוו רַאפ עיצַאטיגַא
 ,טקעיָארּפ רעדליוו ַא יו

 "יפ ,רעביירש ,רָאטַארָא רעטסטנבילַאב רעד ,יקסווָאלטישז םייח .רד
 -עג טָאה רע ןעמעוו רַאפ ,ןלַאקידַאר עשידיי רענַאקירעמַא יד ןופ רער
 ,הפיסא רעציװָאנרעשט רעד ןופ שירפ ,םזילַאנָאיצַאנ ןשידיי םעד טרשכ
 ןטרימַאלקָארּפ טשרע ןופ רעקיטערָאעט-טּפױה רעד ןעוועג זיא רע ואוו
 ןצרַאה ןצנַאג ןטימ "ןבעל עיינ סָאד , לַאנרושז ןייז ןיא טָאה ,םזישידיי
 -רעד ךיוא טָאה עיצַאטיגַא רעייז .עדנאגאּפָארּפ סניטנע טציטשרעטנוא
 "רַא; ןופ סרעבעג"זָאט יז רָאנ .ןזיירק-?גניר-רעטעברַא ,, יד וצ טכיירג
 ןוא ,זיירק-"סטרעוורָאפ, םעד טימ םענייאניא ןבָאה סָאװ ,"גניר-רעטעב
 "יירד עדילָאס יד טלעטשעגרָאפ ,"ןטפַאשקרעוועג , יד ןופ רעוט יד טימ
 ןבָאה ,ןדיי ייב םזילַאקידַאר ןגיה ןטעוװעדנופעגנייא-רעמ ןופ טייקינייא
 -ַאנ רעקיזָאד רעד רַאפ טעמתחרַאפ שיטעמרעה סעיצַאזינַאגרָא ערעייז
 -ייארַאפרןויצילעוּפ יד ןבילבעג ןענייז ."תוסרוקיּפַא; רעשיטסילַאנָאיצ
 יד ,סעצווָאמיײס עטלייצעג יד ,ןטסילַאירָאטירעט-ױןטסילַאיצָאס יד ,ןענ
 צלַאקידַארילַאנָאיצַאנ ןופ קנַאדעג רעד ןעמעוו וצ ,סעּפורג עקיצנייא
 .טרילעּפַא טָאה ןלוש

 יזנָארב ןיא עלוש ָאזַא ןענעפע וצ טייל עגנוי עּפורג ַא ןופ ווורּפ ַא
 ןפיוא סעסובָאל ןופ םָארגָאּפ ַא טימ טקידנעעג ךיז טָאה ,1909 ןיא ,ליוו
 רַאפ ןקָארשרעד ךיז ןבָאה טייל עמורפ עקימורַא .עלוש רעד ןופ לַאקָאל
 וצ רָאג ךיז ןטסעמרַאפ סָאװ ,?ןטסיליציצ , ןופ *ָאװטסרענָאיסימ , רעד
 ,ןעגנויידָאב טקישעגנָא ייז ןבָאה ,רעדניק עשידיי עניילק "ןריפרַאפ,
 ךָאנ ,עלוש רעד ןופ לבעמ סָאד ןוא רעטצנעפ יד ןכָארבעצ ןבָאה סָאװ
 ,גנונעדרָאךרעל ַא ןלעטשנייא ריא ןיא טייצ ןעוועג זיא סע רעדייא

 -ַאנ שידיײ, ןופ רָאפנעמַאזוצ-סגנודנירג םעד ייב ,1910 ,ילוי ןיא
 סָאװ ,הפיסַא ןַא --- ,רעטסעשטָאר ןיא ,?דנַאברַאפ ױעטעברַא ןלַאנָאיצ
 -עגסױרַא דנַאברַאפ ןופ עטכישעג רָאי ייווצ טעמכ טימ םענייאניא זיא
 --- עיצַאזינַאגרָא רעקיזָאד רעד ןופ עירָאטסיה רעלעיציפָא רעד ןופ ןלַאפ
 צלַאקידַארילַאנָאיצַאנ ןדנירג וצ עיצולָאזער ַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא
 ןטסטנעָאנ םוצ ,דנַאברַאפ םעיינ םעדיטָא ןופ טַאגעלעד רעד .סעלוש
 ,1910 ,רעבָאטקָא ןיא לָאערטנַאמ ןיא ןויצ-ילעופ יד ןיפ רַאפנעמַאזוצ
 -נע ןַא לָאז ןטרָאד ךיוא זַא ,ןלעוּפוצסױא ןרָאװעג טגַארטפױאַאב זיא
 ןלָאז סעיצַאזינַאגרָא עדייב ידכ ,ןרעװו ןעמונעגנָא עיצולַאזער עכעל
 .ןלוש עשידיי ןפַאש ןעמענ ךיז דלַאג תופתושב

 -וװָאלטישז םייח .רד ואוו ,לָאערטנאמ ןיא רָאפנעמַאזוצ םעד ףיוא
 -ָאד יד ןבָאה סרעריפ-טרָאװ יד ןעוועג ןענייז ןיק'ויס ןמחנ ,רד ןוא יקס
 ,שיאיירבעה ןוא שידיי ןגעוו טריטוקסיד קרַאטש ןטײהטמירַאב עקיז
 ךעמונעגנָא זיא ןלוש עלַאקידַארילַאנָאיצַאנ ןדנירג וצ סולשַאב רעד רעבָא
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 -ַאב עיצולָאזער רעד ןיא ךיוא זיא ןטרָאד .גנוױעטסײגַאב טימ ןרָאװעג
 ,שידיי ןייז טעוװ ןלוש יד ןיא ךַארּפש-רעל יד םגה זַא ,ןרָאװעג טנרָאװ
 -בעה רעדניק יד טימ ןענרעל ךיוא ןסָאלק ערעכעה יד ןיא רעבָא ןעמ לָאז
 ,שיאייר

 -ָאערטנָאמ םעד ךָאנ ןכָאװ 6 ַא ,רָאי ןבלעז םעד ןופ רעבמעצעד ןיא
 רעקרָאי"וינ רעד ןופ ץרַאה ןיא ,טירטס ןָאסידעמ ףיוא זיא ,סולשַאב רעל
 עלַאנָאיצַאנ-לַאקידַאר עטשרע יד ןרָאװעג טנפעעג ,טפַאשמירָא רעשידיי
 -עג טינ טלָאמעד ךָאנ זיא רע םגה ,ןיטנע לאוי .עלוש-רעטסומ עשידיי
 -רַא ןלַאנָאיצַאנ שידיי , ןופ רעדָא ןויצ-ילעוּפ יד ןופ דילגטימ ןייק ןעוו
 -נירּפ) רָאטקעריד רעד ןרעוו וצ ןרָאװעג ןפורעג זיא ,?דנַאברַאפ רעטעב
 רענָאיּפ רעד זיא טלָאמעד טניז ןוא .עלוש רעקיזָאד רעד ןופ (לַאּפיצ
 -קַא יד ןופ רענייא ,תוקספה ןָא ,שידיי ףיוא גנואיצרעד רַאפ רָאטַאטיגַא
 -עװַאבילוש רעשידיי רעד ןופ רעביירש ןוא רעוט ,ןגָאגַאדעּפ עטסוויט
 ,עקירעמַא ןיא גנוג

 -טנַא ,סקואוו ןופ םיטרּפ יד ןיא ןײגוצנײרַא טרָא רעד טינ זיא ָאד
 ןופ עטכישעג רעקירעי 35 רעד ןופ ןלַאפכרוד ןוא ןגלָאפרעד ,גנולקיוו
 טָאה גנוגעװַאב עקיזָאד יד .עקירעמַא ןיא טעברַא-לוש רעשידיי רעד
 -רַאפ ,סרעוט ןוא סרערעל רעטנזיוט ןגיוצעגוצ ןרָאי יד ןופ ףיולרַאפ ןיא
 רוטַארעטיל רעדניק ַא ןופ רעפַאשַאב ןוא רעכיב-טסקעט ןופ סרעסַאפ
 רַאפ ַאקידָאירעּפ רעדובכב ַא ןופ רעביירש ןוא ןגָאגַאדעּפ ,שידיי ףיוא
 רעטרעדנוה ןופ סרעריפנָא עשיטקַארּפ ןוא רערעל יד רַאפ ,רעדניק יד
 - ןשידיי ןוא רַאנימעס-רערעל ,ןסרוק"רערעל ,ןלוש-לטימ רעקילדנעצ ,ןלוש
 ןבעגעגסױרַא זיא סָאװ ,"ךַאנַאמלַא-לוש, רעד .טעטיסרעווינוא-סקלָאּפ
 -ַאליפ ןיא ?גניר-רעטעברַא, ןופ טעטימָאקילוש ןלַארטנעצ ןופ ןרָאװעג
 -יצרעד רעיינ ַא רַאפ ףמַאק ןיא , ,ךוב סרעגינ .ש ; 1935 ןיא ,עיפלעד
 -וינ ןיא טעטימָאק-סגנודליב "גניר-רעטעברַא;, ןופ ןבעגעגסױרַא ,"גנוא
 -ײשרַאפ ייב ןענייז סָאװ ,ןעלקיטרַא רעטרעדנוה יד ; 1940 ןיא ,קרָאי
 -ָאירעּפ רעשידיי רעד רָאג ןיא ןרָאװעג טקורדענּפָא ןטייהנגעלעג ענעד
 קיטײזלַא ןַא ןביג ,ןטייהנגעלעג ענעדײשרַאפ ייב עקירעמַא ןיא ַאקיד
 רעד ןופ ןגייווצ עלַא ןופ ןלַאפכרוד ןוא ןעגנוכיירגרעד יד ןופ דליב
 רעזדנוא רַאפ ,עקירעמַא ןיא םעטסיסיגנואיצרעד ןוא -לוש רעשידיי
 -ךס ןקידנגָאז-ליפ ןייא ןבעגוצרעביא ָאד גונעג ןייז טעװ קעווצ ןקיטציא|
 -ַאב יד :ןינעיםצע רעזדנוא וצ רעביא ןעייג רימ רעדייא ,רעפיצ-לוכה
 ילוש רעשידיי רעד וצ ןעגנוטייצ עשידיי רענַאקירעמַא יד ןופ ןעגנואיצ
 ,עקירעמַא ןיא טייקיטעט

 -לוש רעשידיי רעד יועביא טכיזרעביא ןייז ןיא קנַארפ ןַאמרעה .רד
 ןופ ךַאנַאמלַא-לוש ןטנָאמרעד ןיא ,טלעוו רעצנַאג רעד רעביא גנוגעוװַאב
 -ירעמַא ןיא סעלוש עשידיי עלַא ןופ רעפיצ עקידנגלָאפ יד ןָא טיג ,5
 ןופ סולשּפָא םייב ,עדַאנַאק ןוא ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא :עק
 -נופ ןבָאה ,גנוגעװַאב-לוש רעשידיי רעד ןופ טרעדנוהרָאי-לטרעּפ ןטשרע
 ןלוש-לטימ זיב סנטרָאג-רעדניק ןופ ,ןּפיט עלַא ןופ ןלוש 301 טרינָאיצק
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 -טנגוי ןוא רעדניק ןבָאה ןלוש יד ןיא טנרעלעג ;ןסרוק ערעכעה ןוא
 .רערעל 251 ייב ,רעליש 19,005 --- עכעל

 ;ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ןענייז ןרעפיצ יד-טָא טניז רָאי 10 יד ןיא
 -המחלמ יד ביוא .ןטיבעג ליפ טינ ןלוש עשידיי יד ןופ עגַאל יד ךיז טָאה
 ןופ סקואוו ןקידנטיײדַאב ַא טציא טכַאמעג ךעלגעמ וליפַא טלָאװ עפש
 ןסיורג ַא טכַאמ סָאד סָאװ ,רערעל סיוא רַאפרעד ןלעפ ,ןלוש עשידיי יד
 ,לַאפ ןטסעב ןיא .ךעלגעממוא טעמכ רעליש ןוא סעלוש ןופ סולפוצ
 טנזיוט ראּפ ַא ךָאנ טימ ,ןלוש קילדנעצ עכעלטע ןעמוקעגוצ רשפא ןענייז
 רעשידיי רעד ןופ דליב עניימעגלַא סָאד טרעוו םעד ךרוד רעבָא ,רעליש
 זַא ,טקנעדעג'מ ןעו .רעכעליירפ ליפ טינ עקירעמַא ןיא גנואיצרעד
 -קינייוו טגָאמרַאפ עדַאנַאק ןיא ןוא ןטַאטש יד ןיא בושי רעשידיי רעד
 ,רעטלע-לוש ןופ עכעלטנגוי ןוא רעדניק לטרעפ ַא טימ ןָאילימ ַא סנעטס
 רעשידיי רעד ןופ ןעגנוכיירגרעד יד ןענייז סע ןיילק יװ רָאלק טרעוו
 סָאװ ,טסיירט עּפַאנק ַא ךיוא זיא סע .עקירעמַא ןיא טעברַא-סגנואיצרעד
 -נזױט יד ןיא ,ןדיי עלַא ןופ ןטייקיטעט-גנואיצרעד עשידיי עצנַאג יד
 -ַארטלוא יד זיב ,ןסקָאדָאטרָא עטסמורפ יד ןופ ןטלַאטשנַאױרעל רעט
 יד ןופ טנעצָארּפ 10 יװ רעמ טינ ןרירַאב ןלוש-קיטנוז עשיטסימרָאפער
 "יוא יד ךיז רעטניה ןבָאה ייז םגה ,עכעלטנגוי ןוא רעדניק עשידיי עגיה
 ךיז ןעימ סָאװ ,תוחוכ עכעלגעמרַאפ יד ןוא עזעיגילער ןופ טעטירָאט
 ,ןדיי עלַא ייב טסייג ןזעיגילער ַא ןטלַאהוצפיוא

 רעשידיי רעד ןופ לַאפכרוד םעניײמעגלַא םוצ זַא ,ךיז טײטשרַאפ
 ,עיניל רעטשרע רעד ןיא ,ןעוועג םרוג טָאה עקירעמַא-ןופצ ןיא גנואיצרעד
 .עיצַאלימיסַא-רוטלוק רעשיסקַאזדָאלגנַא רעד ןופ טסייג רעקידנשרעה רעד
 ןבָאה סָאװ ,ןשטייד ,רעדנעלָאה ,רעװַאנידנַאקס ,ןזוצנַארפ ,רעינַאּפש
 -ָאלָאק טלעטשעגפיוא עקירעמַאךופצ ןיא רעטרעדנוהרָאי ןופ ךשמ ןיא
 יסַא ,לערוטלוק ןוא ךעלכַארּפש ,טייצ רעד טימ ןענייז ,ןטַאטש ןוא סעינ
 עירעּפמיא רעשיטירב רעד ןופ רערעדנַאוװרעביא יד ןופ ןרָאװעג טרילימ
 ילבָא סלַא ,שטייד ןופ ןרוּפש עטצעל יד .םישרוי עגיה ערעייז ןופ ןוא
 -לטימ יד ןיא ןוא יקָאװלימ ןופ ןלוש-סקלָאפ יד ןיא ךַארּפש עשירָאטַאג
 רעד .1911 ןוא 1908 ןיא ןדנואושרַאפ ןענייז ,יטעניסניס ןופ ןלוש
 ןוא ָאקיסקעמדינ ןטַאטש יד ןופ ןטכירעג יד ןיא ,שינַאּפש ןופ טשער
 זַא ,טזייוו קעביווק ןייא .1920 ןיא ןרָאװעג טרידיווקיל זיא ,ַאנָאזירַא
 ןטלַאהעגנָא טרָאפ טָאה עּפורג עטרַאּפשעגנייא ןוא- עקיניזטסואווַאב ַא
 ,טרַאנגײא עלערוטלוק רענָאטערב-שימייה ריא ,ןושל ןשיזיוצנַארפ ריא
 ןפוא-םושב ןעק םי רעשיסקַאז-ָאלגנַא רעד סָאװ ,לזדניא-ןזדלעפ ַא יו
 .ןעקנעװשּפָארַא טינ

 ירעמַא ןיא לזמ ַאזַא ןעוועג טרעשַאב טינ זדנוא זיא ןרעױדַאב םוצ
 -נַאװרעביא רעזדנוא ןופ בייהנָא רעד ,ןזיוצנַארפ רעקעביווק יד יוװ ,עק
 "יוק יד תעב ,רעשידיחי שיטָאַאכ ַא ןעוועג זיא עקירעמַא ןייק גנורעד
 ץוש םעד ךיז רעטניה טַאהעג תורוד-רוד רַאפ טָאה עיצַאזינָאלַאק רעקעב
 רעד ןופ טציטשעג ןעוועג זיא ןוא עירעּפמיא רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ
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 "עג ןענייז רימ סָאװ םעד בילוצ ךיוא .ךויק רעשילױטַאק רעקיטכעמ
 ןלעטשפיוא טנעקעג רָאנ ןבָאה רימ ואוו ,טעטש וצ ,רעטעּפש ןעמוק
 יד טכַאמעג עילַאק טָאה ,ןטנגעג-טָאטש ןוא ןלַאטרַאװק ענעגייא זיולב
 "רוא ןיא טיײקשירענָאיּפ רַאפ ןענָאמ טנעקעג ןטלָאװ רימ סָאװ ,חרוכב
 -עצ ןוא תולג ןופ רעטרעדנוהרָאי ,ץרוק .,ּפעטס-רוא ןיא ןוא דלַאװ
 ןלָאז טלעװ רעיינ רעד ןיא ךיוא זַא ,ןעוועג םרוג ןבָאה טייקטלקערב
 -עגייא ןַא ןופ החונמ עכעלרעניא לסיב ןופ ןבָאה האנה ןענעק טינ רימ
 סָאװ סָאד רָאנ .ךעלעקניוו-ריפ עשימייה יד ןיא ךַארּפש ןוא רוטלוק רענ
 ןצישַאב וצ רעמ לסיבַא טימעג טינ תורוד עכעלטע ָאד ךיז ןבָאה רימ
 -ירעמַא יד רַאפ טנעמילּפמָאק רעּפַאנק ַא טרָאפ זיא ,טרַאנגייא רעזדנוא
 ,רעקלעפ-רוטלוק עטסטלע יד ןופ םענייא ןופ ךעלקינייא רענַאק

 ףיוא עסערּפ רעד ןופ גנואיצַאב יד ןעוועג זיא ןעניוטש םוצ זיב
 שידיי ףיוא ןלוש-רעדניק רַאפ גנוגעװַאב רעד וצ עקירעמַא ןיא שידיי
 גנוטלַאהרעד-טסבלעז וצ גנַארד רעד ןיילַא ןיוש .םייה רעיינ רעד ןיא
 ןײלַא טינ ביוא ,ןעגנוטייצ עשידיי עגיה יד ןריטקיד טפרַאדעג ךָאד טָאה
 ,שידיי ףיוא םעטסיס-סגנואיצרעד ַא ןופ קנַאדעג םוצ ךיז ןטכַארטרעד וצ
 -וצניײרַא ןוא עיידיא רעד-טָא ןופ ןרענָאיּפ יד ןסירגַאב וצ תוחּפה-לכל זיא
 ןכעלקריוורַאפ ןופ טעברַא רעד ןיא תוחוכ ערעייז עלַא טימ ךיז ןפרַאװ
 "סיס-ךלוש רעיינ רעד ןופ ןגָאגַאדעּפ ןוא ןגָאלָאעדיא יד ןופ רענעלּפ יד
 -ייצ עטעוועדנופעגנייא-רעמ יד : טרעקרַאפ טקנוּפ טָאה טריסַאּפ .םעט
 ןופ יו ,עיסקָאדָאטרָא-ַארטלוא רעד ןופ ,ןעמערטסקע עדייב ןופ ןעגנוט
 דָארג ןענייז עיצַאלימיסַא םשל עיצַאלימיסַא רעקידנכערּפש-שידיי רעד
 יא יד ןופ געוו ןיא רענייטש ןגייל וצ טעברַא רעד ןיא קינייא ןעוועג
 ,גנוגעווַאב-לוש רעשידיי רעד רַאפ רעטעברַא עשיטסילַאעד

 ןעגנוטייצ ייווצ יד ,?לַאנרושזךןגרָאמ,/ ןיא ןוא *טַאלבעגַאט, ןיא
 הילדג ,רעקידיײרּפ-טייקשידיי עקידנריפ יד ןבָאה ,עיסקָאדָאטרָא רעד ןופ
 טגָאלקַאב רעטיב רעגערטדןפַאװ רעייז טימ ,ןַאלּפַאק םירפא ןוא קילבוב
 -רָאװרַאפ יד טרעױדַאב ןבָאה ייז .ךוניח ןשידיי ןופ בצמ ןלפש םעד
 טרסומעג טפָא ןבָאה ,ןטלַאטשנַא-סגנואיצרעד עשידיי יד ןופ טײקטזָאל
 ןיא .גנואיצרעד עשידיי ַא רעדניק יד ןבעג טינ רַאפ רענעייל ערעיז
 -ָאמ םוצ ?טעברַאעגפױרַא, טַאהעג ןיוש ךיז ןעמ טָאה ןעגנוטייצ עדייב
 -תירבע ןופ תולעמ עשיגָאגַאדעּפ יד וליפַא ןענעקרענָא ןופ םזינרעד
 רעשידיי ַא ןופ ןרענָאיּפ יד ןזיװַאב ךיז ןבָאה סע ןעו רָאנ .,תירבעב
 -עייז ןעמדיוו טלָאזעג עיניל רעטשרע רעד ןיא ןבָאה סָאװ ,םעטסיסילוש
 ידכ ,טעברַא רעייז ןיא ןדיי עזעיגילער-טינ ןעיצוצניירַא ףיֹוא תוחוכ ער
 -ידיי ַא ןופ לוע םעד ןרעטלע עזעיגילער-טינ יד ףיוא ךיוא ןגײלוצּפױרַא
 עיסקָאדָאטרָא רעד ןופ ןעגנוטייצ עדייב ןענייז ,גנואיצרעד-רעדניק רעש
 יד ןגעק רעקיטַאנַאפ עטסקיטכיזצרוק יד ןופ רעפמעק-רָאפ ןרָאװעג ףכית
 וצ טמעשעג טינ וליפֲא ךיז טָאה "טַאלבעגַאט, סָאד .ןלוש עשידיי
 ןופ ןפַאװ ןטרעװַאשזרַאפיגנַאל םעד עקירעמַא ןיא ןצונוצסיוא ןוואורּפ
 ערעייז ןקיש ןלעװ סָאװ ,ןרעטלע ןגעק יו ,ןלוש עשידיי יד ןגעק םרח
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 ןי קייח 2 :

 טינ ןעמ זיא "לָאנרושז-גרָאמ ,, ןיא .,ןלוש ענױזַא ןיא ןענרעל רעדניק

 םירפא ןמז-לכ רעבָא ,עשטַאילק-םרח רעד ףיוא ץיּפשַאנ ןפָא ױזַא ןרָאפעג

 -וצנָא ןזָאלעגכרוד טינ טייהנגעלעג ןייק רע טָאה ,טבעלעג טָאה ןַאלּפַאק

 .ןדיי ייב הרצ רעטסגרע רעד ףיוא יו ,ןלוש עשידיי יד ףיוא ןלַאפ

 "מילא ַאזַא טימ טקוקעגרעטנורַא טשרעוצ טָאה *סטרעוורָאפ , רעד

 ןשידיי םוצ תוכייש עטסדנימ ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,ץלַא ףיוא לוטיב ןשיּפ

 "ייצ יד ןעוװו ,1910 ןיא זַא ,רוטלוק רעשידיי רעד וצ ןוא םזילַאנָאיצַאנ

 ןופ קיירטס-לַארענעג ןטסערג ןטימ ןעמונרַאפ קרַאטש ןעוועג זיא גנוט

 ןיא טשטילגעגכרוד וליפַא ךיז טָאה ,קרָא-יוינ ןיא רעכַאמקוָאלק יד

 "יצרעד עשידיי רַאפ ןיסעיל .א רעטכיד ןופ לקיטרַא ןַא *סטרעוורָאפ ;

 "רֲאפ; םעד רַאפ ןטסנידרַאפ גונעג טַאהעג ךָאנ טָאה ןיסעיל .,גנוא

 .ליו רע סָאװ ןביירש טייצ-וצ:טייצ ןופ ןזָאל םיא לָאז'מ זַא ,"סטרעוו

 ןיא זיא סע יוװ ,טרירָאנגיא ןוויכב ןינע םעד רעבָא טָאה עיצקַאדער יד

 גַאלשרָאפ רעשיטקַארּפ רעמ סנויבצ ןרָאװעג ןגיוושרַאפ *סטרעוורָאפ;

 רעד דובכל לכיבלמַאז םעד ןיא ,"גניר-רעטעברַא /, םייב ןלוש עשידיי רַאפ

 .1910 ןופ ןָאשנעװנָאק-"גניר-רעסעברַא;

 ןיא סרעוט עשיטסילַאנָאיצַאנ עטלייצעג יד טָאה'מ ןעוו ,1916 זיב |

 ןיא ןלוש עשידיי ןגעוו ןצרַאה ןופ ןדײרּפָארַא ךיז טזָאלעג ?גניר-.ברַא;

 טשינ ךיז טָאה'מ ואוו ,"גניר-רעטעברַא , ןופ לַאנרושז םעד ,"דניירפ,

 ןופ ןעמָאנ ןיא ןלוש עשידיי ןענעפע וצ ןוואורּפ יד ןופ טכַאמעג קידנסיוו

 לעמרָאפ *סטרעוורָאפ, ןיא ןעמ טָאה ,ןגייווצ-*גניר-רעטעברַא ,, עסיוועג

 ןיא רָאנ .ןינע ןקיזָאד םעד ןגעוו טכַאמעג קידנסיוויסינ ןצנַאגניא ךיוא ךיז

 ןלַאפעגכרוד זיא ןלוש -רעדניק עשידיי תבוטל עיצולָאזער ַא ןעוו ,5

 דצ-טעטירָאנימ רעד סָאה ,רָאפנעמַאזוצ-"גנירירעטעברַא, ןט15 םעד ייב

 טייהרעמ יד תעב ,ןטכירַאב-"סטרעוורָאפ , יד ןיא ןטינשעגּפָא טכעלש

 -עּפש רָאי ַא .ןרָאװעג טקױּפעצ קרַאטש ןענייז ,ןטנעמוגרַא עריא טימ

 -געמַאזוצ םייב ןעגנַאגעגכרוד זיא סע יוװ עיצולָאזער-ןלוש יד זיא רעט

 טשינ ןלוש יד רַאפ זיא טלעג ןייק יוװ ױזַא רעבָא ,ליווזנָארב ןיא רָאפ

 ןיב ןרָאװעג ןָאטעג טינ טעברַא עשיטקַארּפ ןייק זיא ,ןרָאװעג סרינגיסַא

 טנזױט עצנַאג טקיליװַאב טָאה סָאװ ,1917 ןופ רָאפנעמַאזוצ םעד ךָאנ

 טָאה ןָא 1918 ןופ טשרע .קרָאיוינ ןיא עלוש-רעטסומ ַא רַאֿפ רעלָאד

 יווצ עצנַאג טימ רעדילגטימ יד טרעײטשַאב "גניר-רעטעברַא , רעד

 םַאזגנַאל זיא רעייטש רעקיזָאד רעד .ןלושע יד רַאפ רָאי לטרעפ ַא טנעס

 ,הקספה רעגנַאל ןייא ןוא ערעצריק ליפ טימ ,ןרָאי יד ךרוד ןגיטשעג

 ןופ עמוס יד סנטצעל טכיירג רעייטש רעד זיב ,19235 ןוא 1927 ןשיווצ

 .ךילגטימ א ןופ רָאי א רעלָאד ןצנַאג ַא ,לטרַאווק ַא טנעס 5

 ילוש רעד וצ ןעמונעג טָאה *סטרעוװרָאפ, רעד גנולעטש ַארַאפ סָאװ

 "גניר-רעטעברַא ,, ןטייווצ םעד ייב סָאװ ,ןופרעד ןעז ןעמ ןעק גנוגעוװַאב

 ןיא ,זָאשנעװנָאק-?גניר-רעטעברַא, רעט21 רעד ברע ,רָאפנעמַאזוצ-ןלוש
 ןגעק סעדער-סגנומַאדרַאפ ערעטיב ןרָאװעג טרעהעג ןענייז ,1921 ,יַאמ

 -.טיױט ךרוד טעברַא-לוש יד טריטָאבַאס *סטרעוורָאֿפ, רעד סָאוװ םעד
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 טימ עיסוקסיד ענעי ךיז טָאה טקידנעעג .טייקיטעט עקיזָאד יד ןגייווש
 : טגָאז סָאװ עיצולָאזער רענעטלַאהעגנייא ַאזַא

 -ערּפ יד סָאװ ,טייהנדירפוצמוא יד סיוא טקירד רָאפנעמַאזוצ רעד,
 טיג ,סנָאשנעװנָאק ערעזדנוא ןופ טנעקרענָא לעיציפָא טרעוו סָאװ ,עס
 ןלָאז רעטעברַא עשידיי יד עכלעוו ןיא ,ןעלקיטרַא רַאפ ץַאלּפ ןייק טינ
 -"גניר-רעטעברַא, יד ןופ ןליצ עתמא יד ןגעוו ןרעוו טרעלקעגפיוא ןענעק
 -נָא ןָאשנעװנָאק רעט21 רעד טרידנעמָאקער רָאפנעמַאזוצ רעד .ןלוש
 ןָאשנעװנָאק רעזדנוא ןופ טרעװ סָאװ עסערּפ יד זַא ,ןעלטימ ןעמענוצ
 רעד וצ ןעיצַאב ךעלטנייפ טינ רעטייוו ףיוא ךיז לָאז טנעקרענָא לעיצעּפס
 -רַא-לוש ר"א רעד וצ סרעדנוזַאב ןוא טייקיטעט-סגנודליב ר"א רעצנַאג
 ."טעב

 ,טייוו ױזַא ןייג וצ טגַאװעג טינ טָאה ןָאשנעװנָאק עט21 יד רָאנ
 ןגעװַאב וצ ןרָאװעג ןָאטעג טינ זיא ךַאז ןייק .רָאפנעמַאזוצ-לוש רעד יו
 -רעד .ןלוש עשידיי יד וצ גנוטלַאה ןייז ןטייב לָאז רע ?סטרעוורָאפ, םעד
 -1929 ,עקירעמַא ןיא ךַארק-עיסערּפעד רעד ןעמוקעגרעטנוא זיא לייוו
 -"גניר-רעטעברַא, רעקילדנעצ ייז ןשיווצ ,ןלוש עשידיי ליפ ןעוו ,0
 ,1926 ןיא ,םעד רַאפ רָאי עכעלטע .ןכַאמוצ טזומעג ךיז ןבָאה ,ןלוש
 ןייז טַאטשעגּפָא ןַאהַאק .בַא טָאה ,טנכייצרַאפ ןביוא ןיוש ןבָאה רימ יו
 "סטרעוװרָאפ , רעד טָאה ןַאד טניז סָאװ ,לארשייץרא ןיא ךוזַאב ןטמירַאב
 ףיוא ןלוש וצ טפַאשרענגעק ןייז רָאנ .טרשכעג םזינויצ םעד וליּפַא
 ךיז טָאה סע .ןעור טזָאלעג טינ ץלַא ךָאנ םיא טָאה עקירעמַא ןיא שידיי
 -עצ וצ ןזיײװַאב רע טעוװ טציא זַא ,1921 בײהנָא ןיא ,טכודעגסיוא םיא
 טימ ןעמוקעגסױרַא רע זיא ,ןלוש-"גניר-רעטעברַא , עשידיי יד ןרעטש
 ןגעוו ,רַאורבעפ ןט28 ןוא ןט21 ןופ ,ןרעמונ ייווצ ןיא לקיטרַא ןגנַאליַא
 ןזייוורעד טלָאזעג טָאה סָאװ ,"רעדניק ערעייז ןוא ןטנַארגימיא עשידיי,
 יד ףיוא טסַאל עקירעביא ןַא רָאג טינ ןענייז ר"א םייב ןלוש יד זַא
 ןענרעל סָאװ ,רעדניק יד רַאפ ךעלדעש טושּפ ןענייז ייז רָאנ ,רעדילגטימ
 זַא ,הנעט יד ןלעטשוצסױרַא טמעשעג טינ ןליפַא ךיז טָאה רע ,ייז ןיא
 טינ ןפוא-םושב ןליוו רעדילגטימ-?גנירירעטעברַא , טנעצָארּפ 80 יוװ רעמ
 ,בגא ,ןבָאה סָאװ) רערעל עקיצוננגייא יד סָאװ ,רעמ טינ .ןלוש יד ןבָאה
 ןוא ןלוש יד ןיא טעברַא רערעווש רעייז רַאפ ןיול ןקיטשינ ַא ןגָארקעג
 טריזינַאגרָא קרַאטש ןבָאה (ןלוש יד םורַא טייקיטעט-רוטלוק רעד ייב
 ןלוש יד ןעגניװצוצפיורַא ידכב ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא רעגנעהנָא ערעייז
 ,טייהרעמ רעטסערג רעטריזינַאגרָא-טינ ,ךעבענ ,רעד ףיוא

 סָאװ ,עגַארפ רעקיזָאד רעד רעביא עטַאבעד רעכעלטפירש רעד ןיא
 יװצ ןגיױצעג ךיז ,שינעבױלרעד רעקיטומסיורג סנַאהַאק טימ טָאה
 ךיוא ןרָאװעג ןגָארטעגרעבירַא זיא ןוא אפוג ?סטרעװרָאפ , ןיא םישדח
 .נ ןעוועג רענייז טנענָאּפַא-טּפױה רעד זיא ,ןעגנוטייצ ערעדנַא יד ןיא
 -גױנּפָא, יד ףיוא טרעזײבעגנָא גונעג רעבָא ךיז טָאה ןַאהַאק .ןינַאכ
 -ונ 4 עצנַאג רעביא ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ טרָאװ-סולש ןייז ןיא ,"רעל
 עדייב ןופ ןטנעמוגרַא יד ,1921 ,לירּפַא ןט25 ןזיב ןט18 ןופ ,ןרעמ
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 סָאװ ,קיטכיװ טינ ָאד זיא ךיוא .טינ ָאד זדנוא ןריסערעטניא םידדצ
 "ונעגנָא טָאה ,ןעמוקעגרָאפ טלָאמעד זיא סָאװ ,רָאפנעמַאזוצ-ךלוש רעד
 ,בַא ןכלעוו ןיא ,טסייג םעד ןגעק סעיצולָאזער-טסעטָארּפ עפרַאש ןעמ
 5 עצנַאג ךָאנ זַא ,טביילב טקַאפ רעד .טריפעג עטַאבעד יד טָאה ןַאהַאק
 ןיא טשרע .ןלוש יד וצ שירענגעק ןבילבעג "סטרעוורָאפ, רעד זיא רָאי
 "בור ַא ןרעמוניקיטנוז יד ןיא טריפעגנייא "סטרעוורָאפ , רעד טָאה 6
 ר"א ןופ טריפעג ,?גניר:רעטעברַא ןופ טייקיטעט-לוש ןוא -רוטלוק, קיר
 ,1939 ,ץרעמ ןט4 םעד יו טעּפש ױזַא ןוא .,ןינַאכ .נ ,רָאטעקריד-רוטלוק
 ַא ןופ ךשמ ןיא ר"א ןופ טייקיטעט-לוש עשידִַיי יד ןריטָאבַאס ןכָאנ
 ,לקיטרַא-טייל ןטשרע םעד טקורדעגּפָא "סטרעוװרָאפ, רעד טָאה ,רוד
 -נַאג רעד וצ יװ ,ןלוש יד וצ גנולעטש עכעלטניירפ ַא ןעמונעג טָאה סָאװ
 .ןדרָא ןקיזָאד םעד ןופ טייקיטעט-רוטלוק רעשידיי רעצ

 -עג גנוגעװַאב-לוש יד טָאה ,טנָאמרעד ןביוא יו ,"טייהראוו, יד
 -אּפָארּפ וצ טייקכעלגעמ ַא ןבעגעג טָאה יז סָאװ ,טימרעד זיולב ןפלָאה
 ןופ חוכ רעד .עקירעמַא ןיא שידיי ףיוא גנואיצרעד ַא רַאפ ןרידנאג
 ,טסוגיוא ןיא ,סולפנייא ריא ןריולרַאפ טינ טָאה יז ןמז-לכ ,גנוטייצ רעד
 סָאד ןענַאּפשוצניײא וויטקַא ןרָאװעג טצונעגסיוא טינ רעבָא זיא ,4
 ,רעלימ יאול לייוו .גנוגעוװַאב-לוש רעיינ רעד ןופ ןגָאװ ןיא אפוג טָאלב
 ןייז טימ ןטלַאהעג עגַארפ-לוש רעד ןיא ןיילַא טָאה ,רָאטקַאדער רעד
 .ןַאהַאק ,בַא --- טנערוקנָאק ןטסערג

 וצ גנולעטש עוויטיזָאּפ ַא ןעמונעג ןָא בײהנָא ןופ טָאה "גָאט , רעד
 ,טייקיטעט-רוטלוק רעשידיי רעקיטכיוו ַא וצ יװ ,גנוגעװַאברךלוש רעד
 "עג טינ טײקשיאײטרַאּפמוא רעמורפ בילוצ טָאה גנוטייצ עקיזָאד יד
 עשיטסיאיײרבעה:שיטַאנַאפ ןוא עשיסקָאדָאטרָא עריא ןענערעצרעד טלָאװ
 עקידנפַאש, ללֹש םוצ ןטכילפ ליפוזַא טַאהעג ךיוא טָאה יז .רענעייל
 ןטָאבנָא יו ,ןָאט רעמ טנעקעג טינ טָאה יז זַא ,"קלָאפ ןשידיי ןופ תוחוכ
 טציטשעג ןבָאה סָאװ ,רעביירש עריא ןופ עכעלטע וצ ענובירט עיידפ ַא
 .ןעלקיטרַא עשיטסידנאגאּפָארּפ ערעייז טיִמ גנוגעװַאב-ןלוש עשידיי יד
 ןטסטנעָאנמוצ ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןלוש-"טוטיטסניא-םכילע-םולש, יד
 רעד ןיא ןבָאה ,"גָאט, ןופ עיצַאטנעירָא "רעשיאײטרַאּפמוא , רעד וצ
 ,ךָאװ עלַא קירבור ןקידנעטש ַא וליפַא טַאהעג ןרָאי ליפ גנוטייצ רעקיזָאד
 -בָארּפ ערעייז ןגעוו םלוע-ךרעטלע ןקידנענעייל-שידיי םעד ןלייצרעד וצ
 -ךרדב ,טָאה ןעגנוטייציץניװָארּפ יד ןיא .ןעוטפיוא ןוא ןטיונ ,ןעמעל
 סָאד .שידיי ףיוא ןלוש יד עגונב רעטסומ-*גָאט , רעד ןטלָאגעג ,ללכ
 -ַאט ,לָאערטנָאמ ןופ רעטעלב עשידיי יד עגונב קיטכיר לעיצעּפס זיא
 ןיא יוװ ,רעקידלזמ ןעוועג ןענייז ןלוש עשידיי יד ואוו ,געּפיניװ ,ָאטנָאר
 -עשזדנַא-סָאל ,טיָארטעד ,דנַאלוװילק ,עיפלעדַאליפ ןיא ןוא ;ןטַאטש יד
 ןיא ןוא קרָאירינ ןיא יו קילג רעמ טַאהעג ןבָאה ןלוש עשידיי ואוו ,סעל
 ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעסיורג ַא טימ טעטש ערעדנַא

 ןבָאה סָאװ ,ןעגנוטייצ עשידיי יד זַא ,זיא הרוש עטשרעטנוא יד
 ןבָאה ,עקירעמַא ןיא רענעייל עשידיי יד ןופ לטרעפ-יירד תוחּפל טנידַאב
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 "גייא יד טפמעקַאב ,סולפנייא ןוא טכַאמ רעייז ןופ ןרָאי עטסעב יד ןיא

 א ןיא ןייז לָאז --- טנעקעג ייז טָאה סָאװ ,גנוגעווַאב-סגנואיצרעד עקיצ

 סקואווכָאנ רענַאקירעמַא ןַא טימ ןגרָאזַאב -- סָאמ רעטצענערגַאב רעייז

 קוק רעקיטכיזצרוק רעשיטסיאָאגע רעד רָאנ .רעביירש ןוא רענעייל ןופ

 ןדנוא ךָאנ ; םלוע רעקיטציא רעזדנוא גונעג זיא ןילַא זדנוא רַאפ; ןופ

 "טסבלעז ַאזַא ןייז םרוג טנעקעג טָאה --- "! ןעמוק לובמ רעד געמ ---

 "סגנוטייצ עקיזָאד יד דצמ גנוגעווַאב-לוש רעד וצ גנואיצַאב עשירעדרעמ

 .םיגיחנמ

 ןייארַאפ ץרּפ .ל .י רעד --םזינָאינוי רעשרעביירש 6

 "יא רענַאקירעמַא רעד טָאה גירק-טלעוו ןטשרע ןרַאפ רָאי רָאּפ ַא
 ,רעביירש טרעדנוה ַא םורַא טגָאמרַאפ ןיוש בושי רעשידיי-שיטנַארגימ
 לטנעצ"ןיינ .עסערּפ רעשידיי רעד ןופ הסנרּפ רעייז ןגיוצעג ןבָאה סָאװ
 לטנעצ עטנעצ סָאד ,קרָאי-וינ ןיא טרירטנעצנָאק ןעוועג ןענייז ייז ןופ
 .ןָאטסָאב ,דנַאלוװילק ,עיפלעדַאליפ ,עגַאקיש רעביא ןפרָאװעצ ןעוועג זיא
 ןבָאה ןדיי ייב עיסעּפָארּפ רעיינ רעניילק רעקיזָאד רעד ןופ ןשטנעמ יד
 -עמַאךײמעגלַא רעסיורג רעד ןופ ןגעלָאק ערעייז ןופ טדיישרעטנוא ךיז
 תמחמ זיולב טינ זַא ,ליפיוזַא ףיוא עיסעפָארּפ רעשיטסילַאנרושז רענַאקיר
 ערעדנַא ליפ בילוצ רָאנ ,ןכַארּפש-סטעברַא ערעייז ןופ דיישרעטנוא םעד
 -ָארּפ ַא ןופ ביײהנָא ןייק וליפַא ןטליג טנעקעג טינ יז ןשיווצ טָאה םימעט
 ןענייז עיסעּפָארּפ רעד וצ ןגעוו ערעייז ,טעטילַאיגעלַאק רעלענַאיסעפ
 ןעוועג ןענייז ןליצ עלענָאיסעּפָארּפ ערעיײז ;עטצעזעגנגעקטנַא ןעוועג
 ,ברעמ ןופ חרזמ יו ,ערעדנַא יד ןופ ענייא טייוו

 רענַאקירעמַא לטרעפ-יירד יו רעמ ךָאנ ןענייז דָאירעּפ םענעי ןיא
 -קורד ןוא -ץַאז ןופ עיסעפָארּפ רעייז וצ ןסקַאװעגפױרַא ןטסילַאנרושז
 ררד ןופ :עיניל ַאזַא ןיא ןפָאלעג ןענייז ןרָאיױרעל ערעייז .טעברַא
 "ורד םעד; --- ןָאגרַאשז-ךַאפ ןפיוא ןסייהעג טָאה סָאװ ,לגניינרעל-רעק
 טפַאשהכאלמ-לעב ןופ :;לעזעגירעקורד ןוא רעצעז םוצ ,"לווייט-סרעק
 -סיוא םייב ײרעפלעהסױרַא וצ ,קורד ןוא ןישַאמיץַאז ,ןטסַאקדץַאז םייב
 וצ -- םעד ךָאנ : ךעלטעלביץניוװָארּפ עשלטעטש ןריטקַאדער ןוא ןליפ
 טָאה סָאװ ,ןעגנוטייצ-גָאט עסיורג ןיא יירעביירש וצ ןוא שזַאטרַאּפער
 רעטשרע סלַא טנידעג ייז ןשיװצ עטסזעיציבמַא ןוא עטסקיאייפ יד
 טפָא ,סעלעטש-הבולמ עטוג ןיא ,קיטילָאּפ ןיא ערעירַאק ַא וצ לּפַאטש
 יד זיא עטסלופטנַאלַאט-שירַארעטיל יד ייב ;ץנַאניפ-סיורג וצ וליפַא
 סלַא ערעירַאק ַא רַאפ טקנופייטש ַא ןעוועג יירעביירש-סגנוטייצ
 עסערּפ רעד וצ זיא סָאװ ,לטרעפ ןטרעפ םעד ןגעוו .,רעלעטשטפירש
 -עגּפָא ךָאד זיא ,טעטיסרעווינוא ןוא לוש-ךיוה ןופ טקעריד ןעמוקעג
 -ַאק רעדיָא ןופ ןשטנעמ יד ייב זיא ןעגנוטייצ יד ןיא טעברַא יד .טדער
 ןטלעז ,סערעירַאק ערעדנַא וצ המדקה ַא יו ,רעמ טינ ןעוועג עירָאגעט
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 טָאה ןשטנעמ-סגנוטייצ רענַאקירעמַא עטלושעגישימעדַאקַא יד ןופ רעוו
 ןביירשוצנָא טנַאלּפעג טינ ןטעברַא עשירעטרָאּפער ענייז ןופ בייהנָא םייב
 רעדָא ,ןסעיּפ עטסכײרגלָאפרעד יד ,"עלעווַאנ רענַאקירעמַא עסיורג יד;
 .ןעגנוכיירגרעד עשירעביירש ענייז טימ עקירעמַא ןרעדורוצפיוא ױזַא

 ןבָאה ןטסילַאנרושז רענַאקירעמַא עטסרעמ יד זַא ,ךיז טייטשרַאפ
 קרַאטשוצ ןבָאה רעבעגסױרַא-סגנוטייצ .טכיירגרעד טינ ןליצ ערעייז
 ןלעטשוצנייא ףיוא רעביירש ערעייז ןופ תומולח:גלָאפרעד יד טכיורבסימ
 -ַאטַאולּפסקע עטסגרע יד עירטסודניא-סגנוטייצ רענַאקירעמַא רעד ןיא
 טכילפ-סטעברַא עכעלגעטיגָאט ערעווש סָאד ,ןטסילַאנרושז יד ןופ עיצ
 -ימ ןופ טיונ רעד ףיוא טלפכעג ,רעטעברַא-עסערּפ עשרעביירש יד ןופ
 "רושז עטסרעמ יד ןופ עיציבמַא יד טכַאמעג בורח טָאה ,ןעניול ענרעז
 לָאצ ַא ךָאנ ,עיגרענע ןוא חוכ גונעג טזָאלעג טינ ייז טָאה ןוא ןטסילַאנ
 "עג ןענייז ייז רעכלעוו ןיא ,עניטור רעד ןופ ךיז ןסײרעצסױרַא ,ןרָאי
 .ןעקנוז

 ַא ןגָארקעג שטָאכ ןבָאה סָאװ ,ייז ןופ ענעי ןעוועג ןענייז ךעלקילג
 ןיא סרעטרָאּפער-טּפױה ןופ סעלעטש ףיוא ךיז ןטעברַאוצפױרַא סנַאש
 -ער-ףליהעג וצ ,טפַאשרָאטקַאדער-קירבור וצ ,טיבעג ןטריזילַאיצעּפס ַא
 -ייז יז לייוו ,טלָאצַאב טוג דימת ךיז ןבָאה סָאװ ,סעלעטש עשירָאטקַאד
 "קער יד .ןטעברַא עוװיטַארטסינימדַא יװ רעמ ןרָאװעג טכַארטַאב ןענ
 ענערַאפרעד רַאפ סעלעטש עדובכב טַאהעג ךיוא ןבָאה ןרוטנעגַא-עמַאל
 טעבראעגפיורַא ךיז טָאה לָאצ עניילק רָאג ַא .ןטסילַאנרושז עקנילפ ןוא
 טכארבעגניירַא רעביירש יד טָאה טעברַא יד-טָא ."סמולָאק, ןביירש וצ
 קיטייצכיילג ךיז ןצונַאב סמולָאק ענױזַא טימ תמחמ ,סנגעמרַאפ טפָא
 ּפָא טגנעה סָאד .דנַאל ןרעביא ןעגנוטייצ רעטרעדנוה זיב רעקילדנעצ
 -ףיוקרַאפ ענייז ןופ טייקנילפ רעד ןָא רעדָא ,"טסינמולָאק, ןופ לזמ ןָא
 ןבָאה סָאװ ,ןטסילַאנרושז ענעי ןופ לָאצ יד זיא רענעלק ליפ .ןטנעגַא
 עטמירַאב ןרָאװעג עקַאט ןענייז ןוא ,"סניוועג עסיורג סָאד ןענואוועג;
 ,ןגרוטַאמַארד ןוא רעלעטשטפירש

 -סגנוטייצ רענַאקירעמַא רעד ןיא שינעדיירנייא ענעמונעגנָא יד רָאנ
 םוצ רודזורּפ ַא יו רעמ טינ זיא טעברא עשיטסילַאנרושז זַא ,עיסעפָארּפ
 -ייצ ןַא ןעוװעג םרוג טָאה ,ואושרעדנַא ץעגרע גלָאפרעד ןופ ןדעדזג
 ןעוועג ,קירוצ גנַאל טינ רָאג זיב ,זיא עקירעמַא ןיא יירעביירש-סגנוט
 סע .סעיסעּפָארּפ עטנעגילעטניא עטלָאצַאב-טסקירעדינ יד ןופ ענייא
 יד ןריזינַאגרָא וצ ךעלגעממוא ןעוועג ,קירוצ גנַאל טינ רָאג זיב ,זיא
 לָאז סָאװ ,דנַאברַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ ַא ןיא רעטעברַא עשיטסילַאנרושז
 ,עיצַאטַאולּפסקע רעטרעהרעדמוא רעד ןופ ןעײרפַאב ייז

 זיא עיסעּפָארּפ-רעביירש-סגנוטייצ רעשידיי רעקנישטניילק רעד ןיא
 רָאג ַא ףיוא ןעגנַאגעג רעדילגטימ עריא ןופ עיצַאזילַאנָאיסעּפָארּפ יד
 ןסָאלשעגנייא ,רעביירש עשידיי עלַא ןענייז ,ללכ-ךרדב .עיניל רעדנַא
 -עג ,טרעצעז טשרעוצ ןעוועג ןענייז סָאװ ,ייז ןופ עטלייצעג ענעי ךיוא
 ןבָאה ןעמונעג .ןזיירק עשיליכשמ ןופ ,תובישי ןופ יירעביירש וצ ןעמוק
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 יו ;בַאטשסַאמ ןטיירב ַא ףיוא ,קלָאפ ןופ רערעל יװ ,ןביירש וצ ךיז יז
 -סיוא :ןעוועג זיא סע עבַאגפיוא סנעמעוו ,םיגיהנמ ןוא סרָאטַאזיליוװיצ
 "יירש יד .ןבעל רעסעב ַא וצ געוו םעד יז ןזייוו ,רענעייל יד ןעלדייא וצ
 ביוא ,עלופטנַאלַאט ןוא עטנרעלעג רַאפ ןטלַאהעג ךיז ןכָאה ןייֵלַא רעב
 ןבָאה סָאװ רעביירש עשידיי יד ןופ ענעי ,ןשטנעמ עלַאינעג שממ טשינ
 הרות יד ןרוטַארעטיל עטריניפַאר-רעּפוס עשיאייּפָארייא יד ןופ טשַאנעג
 ןענייז ייז זַא ןעוועג רעכיז ךיז ייב ןענייז ,"טסנוק רַאפ טסנוק, ןופ
 -ירק ןוא ןטסיאייסע ,רעלייצרעד ,ןטסילעװָאנ ,רעטכיד עלַאינעג ענױזַא
 "רעד גונעג טינ זיא הביבס עשידיי ענערָאפרעד-טינ יד סָאװ ,רעקיט
 ןעגנואווצעג ,הסנרּפ בילוצ ,ייז ןענייז רַאפרעד .ייז ןצַאשוצּפָא ןסקַאוװו
 -סגנוטייצ יװ ,טעברַא רעקיטכיוורעדנימ ַאזַא טימ ךיז ןעמענרַאפ וצ
 ,יירעביירש

 -יירש עשידיי סעּפורג עדייב ןופ גנואיצַאב רעד ןופ הוושה-דצ רעד
 ןזָאלרעד טינ ייז טָאה סָאװ ,ַאזַא ןעוועג זיא עיסעּפָארּפ רעייז וצ סרעב
 -ָארּפ עשיאַאזָארּפ טימ ,ןשטנעמ עלענָאיסעּפָארּפ רַאפ ךיז ןטכַארטַאב וצ
 ענעביוהעג רעטיול ןעוועג רָאג ךָאד ןענייז ייז .ןסערעטניא עלענַאיסעפ
 רעייז טול ,רעלטסניק עלַאינעג ןוא רעריפ-טקלָאפ ,םיכירדמ ,סרערעל
 -ינַאגרָא ןופ ןטכַארט טנעקעג רָאג יז ןבָאה יוװ ָאט ,גנוצַאשּפָא רענעגייא
 . יװ ? ןסערעטניא עלענָאיסעּפָארּפ ערעייז ןקידייטרַאפ וצ ףיוא ךיז ןריז
 ךַאז ַאזַא טימ םינואג ןוא םיאיבנ ןופ עיציזָאּפ ענעביוהרעד יד ךיז טמַארג
 ! ?ןָאיתי ַא יװ

 -גַאגעג לייוורעד זיא עסערּפ רעשידיי רעד םורַא ןוא ןיא ןבעל סָאד
 ,ןסקאוועג ןענייז ןעגנוטייצ .רעגייטש ןשיאַאזָארּפ רָאג זיב ַא ףיוא ןעג
 ןבָאה טרעגעלרַאפ .רענעייל-םלוע ןקידנסקַאוװ-קידנעטש ןופ ןרָאװעג ךייר
 -סגנוטייצ יד ןופ ןבָאה ייז ןופ לייט ַא זַא ,םיחוור ענױזַא טַאהעג ןיוש
 ערעדנַא ײלרעלַא רַאפ סעמוס עשּפיה ןעיצוצּפָא ןביוהעגנָא תוסנכה
 טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ענעי רקיע רעד ,עטלעטשעגנָא-סטפעשעג .םיקסע
 עז יד .עפש ןופ םעט םעד טכוזרַאפ ךיוא ןבָאה ,ןסנָאנַא טימ ןָאט וצ
 -ָארּפ ךיז ןריזינַאגרָא וצ עסערּפ רעשידיי רעד ןיא עטשרע יד ,סרעצ
 ןיא עיטַארקָאטסירַא-רעטעברַא עניילק ַא ןרָאװעג ןענייז ,לענָאיסעּפ
 ןליפַא ןיוש ךיז ןבָאה ייז .לטלעוו ןשירַאטעלָארּפ ןשיטנַארגימיא-שידיי
 וצ ןכַאפ-קורד יד ןופ סנָאינוי עשידיי-טינ יד ןפלעהוצסױרַא ןענוגרַאפ
 "וצסיוא ידכ ,עסערּפ רעשידיי רעד ןיא ןשטנעמ-ךַאפ ערעייז ןריזינַאגרָא
 יו ,ןעגנוטייצ עשידיי יד ןיא ןסניוועג ענױזַא טעמכ ייז רַאפ ךיוא ןריפ
 ,עגַאל רערעסעב לעירעטַאמ ַא ןיא ןענייז סָאװ ,סרעצעז עשידיי יד רַאפ
 ,עסערּפ רענַאקירעמַא רעכיירנייטש ןוא רעקיזיר רעד ןופ סרעצעז יד יו
 ענױזַא ייב ןבילבעג ןענייז ,"םינואג ןוא םיאיבנ, יד ,רעביירש יד זיולב
 סָאװ ןוא .ןפרָאװעגוצ ייז ןבָאה רעבעגסױרַא יד סָאװ ,ןעניול עקידעגָאלק
 ןיא העד ַא ןוא טכַאמ ַא טַאהעג רָאנ טָאה סע רעװ :רעגרע ךָאנ זיא
 ,"םינלטב; יד רעביא ןעוועקעידזיא גנירג טנעקעג ךיז טָאה ,גנוטייצ ַא
 ,רעגייטש ןטסגרע ןפיוא --- ייז ןקירעדינרעד ןוא ,רעביירש יד
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 -ייצ רעשידיי רעטסכייר ןוא רעטסטלע רעד ןיא ,*טַאלבעגַאט; ןיא
 הפינח .רבד-םש ַא ןעוועג רעביירש יד ןופ עיצַאזילַארָאמעד יד זיא ,גנוט
 רעטעברַאטימ ןופ הריסמ :התּפשמ-ןהָאזהרש יד רעבעגסױרַא יד וצ
 יד ןגעלפ ךָאװ רעד ךרוד ,םעטסיס ַא ןרָאװעג זיא רעטעברַאטימ ףיוא
 וצ םיתביילעב יד ןוא ןטעברַא ערעייז ייב טגָאירַאפ וצ ןייז רעביירש
 ץוח ַא ,"םינלטב, יד טימ ךיז ןעמענרַאפ וצ ,טפעשעג טימ ןעמונרַאפ
 טצונעגסיוא ןטנוװָא קיטיירפ יד ןגעלפ רַאפרעד .,ןלעפַאב יז ןבעג וצ
 סנהָאזהרש יד וצ ןעמוק וצ םירסומ ןוא םיפנוח עשרעביירש ןופ ןרעוו
 "נָא עטסיירטעג יד יװ ,ךיז ןלעטשוצסיוא עקַאט ייברעד ידכ ,שיפ ןסע
 -ַאט סלַא ,ןגעלָאק ןוא םירבח ערעייז ןדײרַאב ןגעלפ ייז תעב ,עטלעטשעג
 שידיי ַא ןיא רָאט'מ; סָאװ ,ןשטנעמ עיירטעגמוא ןוא ןטײקיזָאלטנַאל
 -ידיי יד ,עיצקַאדער רעשידיי ַא ןיא --- רעקינייװ ךָאנ ,"ןטלַאה טינ זיוה
 ןעוועג ןרָאי ןופ ךשמ ןיא זיא יז ךיוא סָאװ ,עיסעפָארּפ-רעטַאעט עש
 יד ייב טָאה ,ערה-"ושל ,הריסמ ,הפינח סָאמ רעסיורג ַא ןופ ןסערפעצ
 ייב) "שיפ ןסע, ןימרעט םעד ןגרָאב טזומעג רעבײרש-"טַאלבעגַאט,
 ןיא .םישעמ ענױזַא ןריזירעטקַארַאכ וצ ,(רעגָאז-העד ןוא םיתב-ילעב
 .רעסעב ליפ ןעװעג טינ עגַאל יד זיא ןעגנוטייצ עשידיי ערעדנַא יד
 עיצקַאדער רעשידיי רעדעי ןיא ןבָאה ,ןרָאטקַאדער-טכַאמ ,רעבעגסױרַא
 רעשיטסילַאיצָאס רעד וליפַא ,"סרעגערט-ןטשטָאּפ , ערעייז טַאהעג
 ,הכמ רעקיזָאד רעד ןופ יירפ ןעוועג טינ זיא "סטרעוורָאפ,

 ןענייז ,ןרָאװעג טנכייצרַאפ רעירפ ןיוש זיא סע יװ ,לָאמ ייווצ
 ןבָאה ייז זַא ,הגרדמ ַאזַא וצ זיב ןרָאװעג טנרָאצרעד רעביירש עשידיי
 רעשידיי, רעד ןיא : סקיירטס ןופ ןפַאװ ןשיאַאזָארּפ ןטימ טצונַאב ךיז
 ןלַאפ עדייב ןיא .1909 ןיא ,"סטרעוורָאפ, ןיא ; 1903 ןיא ,"טלעוו
 ןענייז ןגעלָאק-םידיחי סָאװ ,םעד תמחמ ןעמוקעגרָאפ זיורבפיוא רעד זיא
 "יז סע םגה ;טיױרב ןופ ןרָאװעג טבױרַאב ןענייז ,ןרָאװעג טגָאזעגּפָא
 -""סטרעװרָאפ, יד ייב רקיע רעד ,סעדווירק ערעדנַא ןעוועג ךיוא ןענ
 ,בגא ,ןענייז סקיירטס עדייב .רָאטקַאדער-טכַאמ רעייז ןגעק ,רעביירש
 יד ןעמעוװ בילוצ ,םידיחי יד סָאװ ,רַאפרעד זיולב ןרָאװעג ןריולרַאפ
 "רַאפ וצ עטשרע יד ןעוועג ןענייז ,ןרָאװעג ןפורעגסױרַא ןענייז סקיירטס
 ןיא ןעגנורַאפרעד ןוא ןעגנואיצַאב ענױזַא ןופ ,ןגעלָאק ערעייז ןטַאר
 ייב סָאװ רַאפ ,ךעלדנעטשרַאפ זיא הביבס רעשרעביירש רעשידיי רעד
 ןופ ,סעּפורגױטַארעטיל ןוא ןבולק-רוטַארעטיל ןעמוקעגפיוא ןענייז יז
 "וש .סעיצַאזינַאגרָא עלענָאיסעּפָארּפ ןייק טינ רעבָא ,טייצ-וצ-טייצ
 ירעמַא ןיא ןדיי ייב סעיסעפָארּפ סנעמעוו ,ןטסירָאכ-רעטַאעט ,רעליּפש
 די טַאהעג ןבָאה ,עסערּפ רעד ןופ רעגנוי ןרָאי ץוט ַא טימ ןענייז עק
 ןטשרע רעייז ןבָאה רעביירש .,ןרָאי רע80 יד ןופ ףוס םעד טניז סנָאינ
 ,1912 ןיא טשרע טכַאמעג ןָאינוי ַא ןפַאש וצ וואורּפ ןטסנרע

 רעביירש עשידיי ןופ טירש ןטשרע םעד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ
 ענעגייא ןיא ןביולגמוא רעד ןעוועג זיא ןָאינוי רעייז ןריזינַאגרָא םייב
 דוסב ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא ןענייז ,תופיסא עניילק ,ןעגנוטַארַאב .תוחוכ
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 -ילעב יד רַאפ דוס רעּפַאנק ַא ןעוועג ןענייז ןכַאז ענױזַא םגה ,תודוס
 -תיבה-לעב ןרַאפ יװ ,"לַאנרושז-גרָאמ, ןופ ,?טַאלבעגַאט , ןופ םיתב
 רָאטקַאדער ןרַאפ ןוא ,"טייהראוו, רעד ןופ ,רעלימ יאול ,רָאטקַאדער
 ןבָאה "סרעסע-שיפ, יד ."סטרעוװרָאפ,, ןופ --- ןַאהַאק .בַא ,העד-לעב
 -יירש רעד ןופ סרָאטַאזינַאגרָא יד .טרימרָאפניא סנטײצַאב ןעמעלַא ייז
 ןבָאה ,סנָאינוי ערעדנַא רַאפ סרעוט עשיטסילַאיצָאס ןײלַא ,ןָאינוי-רעב
 רעד ןופ רעטרַאשט ַא טימ ןענערָאװַאב ךיז רעירפ ןזומ ייז זַא טליפעג
 ךיז ןגעוורעד ייז רעדייא ,"ןָאינוי לַאקיּפַארגָאּפיט לַאנָאשענרעטניא,
 -ייא רעייז ןיא טייל ןָאינוי יוװ ןרינָאיצקנופ וצ ךעלטנפע רעקינייוװ-רעמ
 ףיוא טיובעג רעמ ןעוועג זיא סָאװ ,בױהנָא רעד טָא .עיסעּפָארּפ רענעג
 ןשיװצ יורטוצ ןקיטייזנגעק ןפיוא יו ,ןסיורד ןופ ףליה טימ שינערָאװַאב
 -שרע רעד ןופ לַאפכרוד םעד ןעוועג םרוג ףוסל טָאה ,אפוג רעביירש יד
 ,ןָאינוי-רעביירש רעשידיי רעט

 ףיוא ןָאינוי רעייז ןופ טפנוקוצ יד ןעיוב וצ יו ,טירש ןרעשלַאפ ןייק
 יד ןבָאה ,"ןָאינוי לַאקיפַארגָאּפיט לַאנָאשענרעטניא, רעד ןופ עציטש רעד
 ,ןכַאמ טנעקעג טינ רָאג ןָאינוי-רעביירש רעשידיי רעד ןופ ןרָאטַאיציניא
 ןעועג זיא טפַאשרעּפרעק-רעטעברַא עקיזָאד יד סָאװ רַאפרעד טינ
 רעד .קיטכעמ ױזַא ןעוועג זיא יז סָאװ רַאפרעד ,טרעקרַאפ רָאנ ,ךַאװש
 יד ןופ דנוב רעד ,רעבעגסױרַא-סגנוטייצ רענַאקירעמַא ןופ דנַאברַאפ
 -רענָא ליפ ױזַא ףיוא ןבָאה רעמענרעטנואיגַאלרַאפ ןוא -קורד עטסערג
 -נייא סנטײצַאב ןבָאה ייז זַא ,דנַאברַאפ-רעצעזטפירש ןופ טכַאמ יד טנעק
 -רַאפ ןקיזָאד םעד ןופ רעריפ-טּפיױה יד טימ ןדירפ-גרוב ַא טלעטשעג
 ,רעביירש ןופ ןָאינוי ַא ןגעק עקַאט ךיז ןענערָאװַאב וצ ידכ ,דנַאב

 ןיא ,"ןָאינוי לַאקיפַארגָאּפיט לַאנָאשענרעטניא ,, רעד ןופ סוחי רעד
 -עג רָאג זיב ,טינש ןטלַא ןופ עיכרַאירעה רעשיטסינָאינויײדיירט רעד
 עכיירגלָאפרעד ןעמוקעגרָאפ ןיוש ןענייז סע סָאװ ,םעד ץוח ַא .ןביוה
 רעד ןופ טייצ רעד ןיא שזַא עקירעמַא ןיא רעטעברַא-קורד ןופ סקיירטס
 -ַאטס רעקינייװ-רעמ ןעוועג ןיוש ןענייז סע ןוא ,עיצולָאװער רענַאקירעמַא
 -ָאד רעד זיא ,גירק-רעגריב רענַאקירעמַא םעד ברע סנָאינוי-רעקורד עליב
 יד ןעו :טסייה סָאד .טלַא רָאי 92 םורַא ןיוש דנַאברַאפ-ןָאינוי רעקיז
 54 ַא טימ ,טעדנירגעג ךיז טָאה "רָאבייל וװָא ןָאשיירעדעפ ןַאקירעמַא;
 -וצ עיצַארעדעּפ רעד וצ דנַאברַאפ-רעטעברַא רעקורד רעד זיא ,קירוצ רָאי
 -רַא ןצנַאג ןופ תוחוכ-וװויטַאיציניא עטשרע יד ןופ רענייא יוװ ,ןענַאטשעג
 ,עקירעמַא ןיא דנוב-רעטעב

 -ַאב ףכית ךיז טָאה "ןָאינוי לַאקיפַארגָאּפיט ,, יד זַא ,ךיז טיײטשרַאפ
 עלַא רעביא העד עצנַאג יד טַאהעג טָאה סָאװ ,רעטרַאשט ַא טימ טגרָאװ
 גנולקיװטנַא ענרעדָאמ יד ןבױהעגנָא ךיז טָאה סע ןעו .ןכַאפ"רעקורד
 -ורד יד ןופ סרעצעז יד טלײטעגּפָא ךעלטנירג ױזַא טָאה סָאװ ,קורד ןופ
 ערעדנַא ןופ ןוא ,סרעסיג ןטַאלּפ"קורד יד ןופ ןדייב ייז ןוא ,סרעקי
 -גָאט עסיורג יד ןיא רקיע רעד ,ןקורד עסיורג יד םורַא ןוא ןיא תוכאלמ
 -גייא טינ ךיז ןלָאז ייז ,רקיע רעד :עיצַאזינַאגרָא רעד וצ גונעג גנַאל
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 יד טַאהעג ןבָאה סרעצעז יד ןכלעוו ןיא ,דנַאברַאפ רעד טָאה ,ןעגנוטייצ

 ןופ סנָאינוי עקיטרָא ערעדנוזַאב ןביולרעד ןבױהנָא טזומעג ,העד עצנַאג

 "נוהרָאי ןופ ביײהנָא ןיא יוװ ירפ ױזַא .רעטעברַא-קורד ענעדיישרַאפ יד

 ןזָאל וצ ןעמיטשוצ טזומעג ןיוש "ןָאינוי לַאקיפַארגָאּפיט,, יד טָאה ,טרעד

 -סגנוטייצ יד רעטעּפש ןוא ,סרעסיגטַאלּפ יד ,רעטעברַא-סערּפ"קורד יד

 "רַאפךָאינוי ערעדנוזַאב ערעייז ןבָאה וצ סרָאטידעּפסקעלַאנרושז ןוא

 ווא ןָאשיירעדעפ, ןטשרע םעד טול סָאװ ,סרעביירש יד זיולב .ןדנַאב

 טרעהעג יז ןבָאה "ןָאינוי לַאקיפַארגָאּפיט/,, רעד רַאפ רעטרַאשט-"רַאבייל

 ןרימרָאפ טנעקעג טינ ןבָאה ,דנַאברַאפ-רעצעז ןופ עיצקידסירוי רעד וצ

 ןופ ןעגנולײטּפָא סלַא ןדייס .,סנָאינוי-?רָאביײל וװָא ןָאשיירעדעפ , ןייק

 עטריזינַאגרָא-טוג יד טסואוועג ןבָאה ןופרעד .,דנַאברַאפ-רעצעז םעד

 טימ ךַאמּפָא "סנעמלטנעשזד, ַא טַאהעג יז ןבָאה ,רעבעגסױרַא-סגנוטייצ

 סמיישזד ,ןָאינוי לַאקיפַארגָאּפיט רעד ןופ רעריפ ןקירָאײגנַאל םעד

 טייצ יד ןעוו ,עיציזָאּפ-הכולמ רעקיסַאּפ ַא טימ םיא ןייז הצפמ ,שטניל

 רע ןמזילכ ,סעיסעצנָאק טיײלדןָאינוי ענייז ןקיליװַאב וצ ןוא ,ןעמוק טעװ

 -סגנוטייצ רעד ןיא ןָאינויײרעביירש ַא רַאפ געוו םעד ןלעטשרַאפ טעוװ

 .עירטסודניא
 טלָאװעג ןבָאה ןָאינוי-רעביירש רעשידיי ַא ןופ ןרָאטַאיציניא יד ןעוו

 יז ןענייז ,"ןָאינוי לַאקיפַארגָאּפיט, רעד ייב רעטרַאשט ַא ןגירקסיורַא

 "רעצעז עשידיי יד .טעב ןקנַארק ַא ןיא ּפָאק ןטנוזעג ַא טימ ןכָארקעג

 סעקינװָאנישט עשיאיוג יד טנרעלעגסיוא טַאהעג ןיוש רעבָא טָאה ןָאינוי

 ןעמ געמ רעבעגסױרַא עשידיי ןגעק זַא ,דנַאברַאפ-"לַאקיפַארגָאּפיט, ןופ

 רענַאקירעמַא ןײמעגלַא ןגעק ןָאט וצ ןטָאברַאפ זיא סָאװ סגױזַא ןָאט

 .עשידיי ןיא ןָאינוי-רעביירש ַא ןופ ןינע רעד יוװ ױזַא ןוא .רעבעגסױרַא

 עשידיי יד ןופ עיצקידסירוי רעד וצ שינכעט טרעהעג טָאה ןעגנוטייצ

 ,שינעלקַאװ רעשּפיה ַא ךָאנ ,ןגעלָאק ענייז טימ שטניל ןבָאה ,סרעצעז

 "קסּפ *83 לַאקָאל ןָאינוי לַאקיפַארגָאּפיט ןַאקירעמַא ורביה, יד ןזָאלעג

 ייברעד .רעטרַאשטדָאינוי ַא ןבעג רעביירש עשידיי יד לָאז'מ זַא ,ןענע

 "רעד סרעצעז עשידיי יד בוא זַא ,טנרָאװַאב איפונכ-שטניל יד טָאה

 טינ ןָאינוי עיינ עקיזָאד יד לָאז ,ןָאינוי-רעביירש עשידיי ַא עקַאט ןביול

 רעד ידכ ,סרעצעז עשידיי יד דצמ קײרטסיעיטַאּפמיס ַא ףיוא ןעיוב ןענעק

 יװ ןעניד טינ םעד ךָאנ לָאז עּפורג רעשידיי רעניילק רעד ןופ ליּפשייב

 ןיא ןעגנואיצַאב עשרעצעז-רעביירש רַאפ "טנעדעצערּפ רעכעלדעש, ַא

 .עסערּפ רענַאקירעמַא רעניײמעגלַא רעד
 "יא יד דצמ ןצנערעפנָאק עשיטַאמָאלּפיד הרדס רעצנַאג רעד ןופ

 םַאיליװ ןטסילַאנרושז יד ,ןָאינוי-רעביירש רעשידיי רעד ןופ ןרָאטַאיצינ

 -ָאשענרעטניא; רעד ןופ רעכַאמ-טּפיױה יד טימ ,ןיריווז ןטיינ ןוא ןילדע

 רעשידיי רעד ןופ סרעריפ יד טימ ןוא ,"ןָאינוי לַאקיפַארגָאּפיט לָאנ

 עשידיי יד רַאפ רעטרַאשט ַא ןעמוקעגסױרַא זיא ,ןָאינוי רעצעזטפירש

 "רעד טינ ןפוא-םושב ןלָאז רעביירש יד :גָאזנָא ןטימ רעבָא ,רעביירש

 ןרעהעג ןלעוו ייז רעדייא ,דנַאברַאפ םעד דצמ עציטש-קיירטס ןייק ןטרַאװ
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 -נייא טשינ ךיז ןלָאז ייז ,רקיע רעד :עיצַאזינַאגרָא רעד וצ גונעג גנַאל
 ןייגוצסױרַא סרעצעז עשידיי יד ןביולרעד טעװ דנַאברַאפ רעד זַא ,ןדער
 סרעביירש יד ןבָאה םינּפל .רעביירש יד טימ קײױטס-עיטַאּפמיס ַא ףיוא
 -גידַאב עקידנצענערגַאב עלַא יד-טָא ףיוא עקַאט רעטרַאשט םעד ןעמונעג
 ,ןײלַא טקַאפ רעד ןיוש זַא ,סנטשרע ,טכודעגסיוא ךיז טָאה ייז .ןעגנוג
 -נָא טעװ ,דנַאברַאפ ןייא וצ סרעצעז יד טימ ןעמַאזוצ ןרעהעג ייז סָאװ

 ןענעקרענָא וצ ףיוא ןעגנוטייצ עשידיי יד ןופ סרעבעגסױרַא יד ןקערש
 זַא ,סנטײײװצ ;ןעגנורעדָאפ עריא ןבעגוצכָאנ ןוא ןָאינוי-רעביײרש יד
 ַא ןיא ןײגוצסױרַא ןעמוקסיוא עקַאט טעװ ייז בוא ,לֵאפ ןטסגרע ןיא
 ַא רַאפ ץורית א ןעניפעג ןיוש ןָאינוי-רעצעז עשידיי יד טעװ ,קיירטס

 טינ ךיז טעװ דנַאברַאפ-"לַאקיּפַארגָאּפיט, רעד ןוא ,קײרטס-עיטַאּפמיס
 .עיצוטיטסנָאק רעוויטַאװרעסנָאק ןייז ייב גנערטשדוצ ןטלַאה

 ןופ :ןכַאז עדייב ןופ טסואוועג רעבָא ןבָאה רעבעגסױרַא עשידיי יד
 רעד ןופ יו ,ןעייר עשרעביירש יד ןיא טײקכַאװש רעכעלרעניא רעד
 "יט, רעייז ןופ םזילַאמרָאפ םייב ןטלַאה וצ ךיז סרעצעז יד ייב גנומיטש
 ַא טימ סרעביירש יד ןציטש וצ טינ יבַא ,עיצוטיטסנָאק-"לַאקיפַארגָאּפ
 ןופ ןגָארקעג רעבעגסױרַא עשידיי יד ןבָאה ךיוא .קײרטס-עיטַאּפמיס
 -עמַא יד ןופ דנַאברַאפ ןָא ןסילשוצנָא ךיז דלַאב ,הצע עטוג יד ןצימיא
 .רעבעגסױרַא-סגנוטייצ רענַאקיר

 ךרוד עיציזָאּפ רעקיטסניג רעייז ןופ ןייזטסואווַאב ןטימ טנפָאװַאב
 טכַאלעגסיױא ךיז רעבעגסױרַא יד ןבָאה ,שינערָאװַאב רעטסעיינ רעד-טָא
 יד .טלעטשעג ייז טָאה ןָאינוי-רעביירש יד סָאװ ,ןעגנורעדָאפ יד ןופ
 "ּפַא טנעקעג טינ טָאה ,טפַאשרעדילגטימ רעקידלקַאװ ריא טימ ,ןָאינוי
 ןעגנואוצעג ןעװעג יז ןיא ,טייהנגעלעג רעקיטסניג ַא ףיוא ןטרַאוװ
 םעדיטָא ןופ בייהנֲא םייב ךיילג ןוא .קיירטס-רעביירש ַא ןפורוצסױרַא
 צשידיי רעקרָאי-רינ עלַא ןיא רעביירש יד ןופ קיײרטסילַארענעג ןטשרע
 ןיא ןױאװעג טלעטשעג ןָאינוי רעייז טימ סרעקיירטס יד ןענייז ןעגנוטייצ
 "ַאזינַאגרָא ןוא עלענָאיסעּפָארּפ טכעלרעניא ליפ תמחמ טייהנגעלרַאפ ַא

 .םימעט עלענָאיצ
 ןָאטעג טָאה סָאװ ,"סטרעוװרָאפ/,, ןופ רָאטקַאדער רעד ,ןַאהַאק .בַא

 ןיא רעטעברַאטימ עטסקיניײיװעניא יד ןריצודער וצ תוזחוכ ענייז ןיא ץלַא
 ןופ ןטינשסיוא רעביא ןביירש סָאװ ,"טנעה; ןופ בצמ םוצ גנוטייצ ןייז
 -קיד טעמכ םיא ייב ןביירש ייז רעדָא ,ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ עשילגנע
 רע יװ טסייג ןיא ,ייז טינרַאפ רע סָאװ ,סעמעט ףיוא ןצַאזפיוא עטריט
 רעד טימ טָאה סָאװ ,רע :ןעלדנַאהַאב סעמעט עקיזָאד יד ייז טסייה
 "רָאפ, עטסרעמ יד טנױאוװעגּפָא תופיקת רעשירָאטקַאדער רעצנַאג
 -נאגאּפָארפ ןוא עשירָאטַאטיגַא עשיטסילַאיצָאס ןופ רעביירש-"סטרעוו
 ַא ןָאינוי-רעבײרש רעד ןגעק טלעטשעגסױרַא טָאה ,ןטעברַא עשיטסיד
 -עברַא עטסָארּפ ןייק טינ רעביירש ןענייז ,סנטשרע : הנעט עטלּפָאט
 ידכ ,ןָאינוי א ןגעוו ןטכַארט טינ רָאג ןרָאט סָאװ ,רעלטסניק רָאנ ,רעט
 ךָאנ רע טָאה וצרעד ! הנוחכ עשירעלטסניק רעייז ןכעוװשרַאפ וצ טינ
 רעד ןופ גנוכעװשרַאפ ַאזַא וצ ןזָאלרעד וליפַא לָאז'מ ביוא זַא ,טהנעטעג
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 גנוטייצ עשיטסילַאיצַאס ַא זַא ,רַאבקנעדמוא ךָאד זיא ,טסנוק רעקילייה

 ,סרעביירש ײלרעלַא ןופ עיצַאזינַאגרָא ןַא טימ ןעלדנַאהרַאפ ןזומ לָאז

 ןלַאעדיא עשיטסילַאיצָאס יד ןופ טינ רָאג טלַאה ייז ןופ לָאצ ַא סָאװ

 עטסקינייװעניא עטסרעמ יד "טייהראוו, סנעמעוו ןיא ,רעלימ יאול
 ףיוא ,טנעה-סגנוטייצ יו רעמ טינ ןעוועג ךיוא ןענייז רעטעברַאטימ
 עשירָאטקַאדער ענייז ןוא רָאטקַאדער ןופ ןגַארטפױא יד ןליפוצסיוא
 ןגעק טרעדליפעג רעשיגָאגַאמעד ןוא רעקיכליה ךָאנ טָאה ,סרעפלעהסיורַא
 רעשירעלטסניק-שירעביירש רעד ןופ גנוכעוושרַאפ רעשיטסינָאינוי ַא
 טייקטמעשרַאפמוא רעשיטסירעטקַארַאכ ןייז טימ ךָאנ טָאה רע .הנוהכ
 -רַאפ, יד ןרעטשעצ טעװ רע זיב ןעור טינ טעוװ רע זַא ,טרימַאלקָארּפ
 טינ טעװ רע .עיסעּפָארּפ עשרעביירש יד ןכַאמ וצ עילַאק ?גנורעווש
 -וצנייא רעדָא ,"רַאנָארָאה, טָאטשנָא ,ןיולןָאינוי ַא ןריפוצנייא ןביולרעד
 רעד רעטנוא גנופַאש, טָאטשנָא ,ןהעש-סטעברַא עטמיטשַאב ףיוא ןייג
 ."ןזומ יד ןופ עיצַאריּפסניא

 ןעמונעגנָא ןעמ טָאה "לַאנרושזרךגרָאמ; ןוא "טַאלבעגַאט ,, ןיא

 . "ימ .ןָאינוי-רעביירש עיינ יד ןכערב וצ ןעלטימ עשיתיב-ילעב עטסָארּפ

 עקַאט ךיז טָאה עסערּפ רעשידיי רעד ןופ "רעזיילרעד; רעיינ רעד ,רעל

 ,ןטנערוקנָאק ענייז ןופ גנוטייצ יד ךיוא ןליפסיוא ןפלעה וצ טעטכילפרַאפ

 ,עיצַאזיגַאגרָא רעשרעביירש רעד וצ ןבעגרעטנוא טינ ךיז ןלָאז ייז יבַא

 עיטַאּפמיס רעד ףיוא טכער ליפוזַא טַאהעג ןבָאה סָאװ רעביירש יד ןוא

 ,דצ רעייז ןרעלרקעד טנעקעג טינ רענעייל יד ןבָאה ,רענעייל ערעייז ןופ

 רעייז וצ געוו םעד טלעטשרַאפ יז ןבָאה םיתב-ילעב סגנוטייצ יד תמחמ

 -כעלגעמ ןייק ייז ןעמ טָאה *עמיטש-סקלָאפ, ַא ןיא וליפַא ,םוקילבוּפ

 ,ןקיירטס ןזומ ייז סָאװ רַאפ רענעייל יד ןלייצרעד וצ ןבעגעג טינ טייק

 -עגנָא ךיז טָאה קיירטס"-רעביירש רעכעלדיײמרַאפמוא רעד רעדייא

 ,רעלעפ ןשיטקַאט ןסיורג םעד טכַאמעג ןָאינוי-רעביײרש יד טָאה ,ןביוה

 -רַאפ-*סטרעוורָאפ, רעד ןופ גנַאלרַאפ ןפיוא ןעגנַאגעגנייא זיא יז סָאװ

 ,רעטרע ערעייז ףיוא רעביירש-*סטרעוורָאפ/, יד ןזָאלוצרעביא גנוטלַאװ

 ןיא קיירטס ןכרוד ןעניוועג טעוװו ןָאינוי יִד סָאװ זַא ,גנוגנידַאב רעד טימ

 ענייז ןקיליװַאב ךיוא ?סטרעװרָאפ, רעד טעװ ,ןעגנוטייצ ערעדנַא יד
 "ער יד סָאװ ,ןעוועג זיא רעלעפ רעשיטקַאט רעטייווצ רעד .רעביירש
 טכַארטַאב ןענייז ןעגנוטייצ עלַא ןיא ןרָאטקַאדער"קינָארכ ןוא ןרָאטקַאד
 "רָא רעד ןיא טָאה'מ ןעמעוו ,םיתב-ילעב יד ןופ רעטערטרַאפ יוװ ןרָאװעג

 בילוצ ,ךיז טייטשרַאפ ,טָאה'מ ןעמעוו ןוא ,ןעמונעגניירַא טינ עיצַאזינַאג

 .ןקיירטסוצטימ ןטכילפרַאפ טנעקעג טינ אפוג םעד

 טָאה ,1912 ףוס ןיא ,ןביוהעגנָא ךיז טָאה ףמַאק-רעביירש רעד ןעוו
 קינָארכ יד זיולב טינ טליפעגסיוא רָאטקַאדער-קינָארכ ןייז טימ רעלימ
 ןיא ןסעזעג ןטנוװָא יד ךרוד ךָאנ זיא רע רָאנ ,גנוטייצ רענעגייא ןייז ןופ
 -יירש-קינָארכ טימ טַאלב סנײטשריּפַאס ןגרָאזַאב וצ *לַאנרושזדןגרָאמ,
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 לסיבַא סױרַא קידנעטש זיא סָאװ ,רעדיוו ,*טַאלבעגַאט , סָאד ,יידעב
 "יא טנעקעג טָאה ,"טייהראווק רעד ןופ ןוא *סטרעוורָאפ,, ןופ רעטעּפש
 ןבָאה רעטעלב ערעדנַא יירד עלַא סָאװ ,גָאט ןופ קינָארכ יד ןקורדרעב
 טימ טעברַאעג טסעפ ךָאד ןבָאה רעביירש-לקיטרַא:טייל יד .טגָאמרַאפ
 -ַאב ןטסינַאמָאר עסיוופג ןבָאה ןענַאמָאר טימ  ,ןָאינוי רעד ןופ רשכה ַא
 ךיז טָאה קיירטס רעד רעדייא ךָאנ ,םיתב-ילעב ערעייז סנטיײצַאב טגרָאז
 "פעה; עטלַא ןופ טקורדעגרעביא ןעמ טָאה עקירעביא סָאד .,ןבױהעגנָא
 ןעלקיטרַא ןטינשעגסיוא ןעמ טָאה רעש רעד טימ ןוא .ןענַאמָאר-?ןעט
 -ייוועניא יד ןליפוצנָא ףיוא גונעג עּפָארײא ןיא עסערּפ רעשידיק רעד ןופ
 -עזירעדירב עסיוועג ךָאנ ןבָאה וצרעד .ןעגנוטייצ יד ןופ ןטייז עטסקינ
 "לגער ןעניישרעד ןלָאז ןעגנוטייצ יד ידכ ,טנַאה ַא טגיילעגוצ ךיוא סרעצ
 .ןעוועג טינ קיירטס ןייק רָאג טלָאװ סע יוװ ,קיסעמ

 "יפ-קיירטס רעד ןיא ךיז ןבָאה ,ןעוועג קיניײװ ךָאנ זיא סָאד ביוא
 םידיחי עקידרעירפ ,רעביירש עשטייד עכעלטע טיײרדעגניײרַא טפַאשרער
 "-טימ ןרָאװעג ןענייז סָאװ ,"ןָאינוי לַאקיפַארגָאּפיט ,, רעד ןופ טייל ןָאינוי
 רעביירש עשידיי יד ןעוו .,ןָאינוי-רעביירש רעשידיי רעד ןופ רעדילג
 "יירש ענעמוקעגוצ ידיטָא ןופ רענייא .,רעטרַאשט םעד ןגָארקעג ןבָאה
 "ןצסיוא עיציבמַא יד טַאהעג טָאה ,סלרַאשט ,סַאזלע ןופ שטייד ַא ,רעב
 סלַא ,"ןָאינוי לַאקיפַארגָאּפיט,, רעד ןופ לַאקָאל-רעביירש ןשידיי םעד ןצונ
 -עֵמַא רעד ןופ רעביירש עלַא ןריזינַאגרָא וצ גנוגעװַאב ַא רַאפ בײהנָא
 "רַאפ טינ ,ךיז טײטשרַאפ ,טָאה סלרַאשט רעקיזָאד רעד .עסערּפ רענַאקיר
 לטימ-עמַאלקער סלַא קיירטס-רעביירש ןשידיי םעד ןצונוצסיוא טלעפ
 ןופ ןעגנוטייצ עשילגנע יד ןיא סעיציבמַא עשירָאטַאזינַאגרָא ענייז רַאפ
 ,דנַאל ןצנַאג ןופ ןוא קרָאי-וינ

 .ףכעלטע ןגיוצרַאפ ךיז טָאה קיירטס-ועביירש רעשידיי רעד ןעוו

 ךבעגסױרַא םייב ןָאינ-רעצעז רעשידיי רעד ןופ ףליה יד טָאה ,ןכָאװ
 ןטכיזסיוא יד טרעסעברַאפ טינ ,"עסערּפ עשידיי יד ,, טַאלב"קיירטס םעד
 -עג ןָאינוי-רעביײרש יד טָאה טלָאמעד .גיז ַא ףיוא טרעקיירטס יד ןופ
 ,סילָאּפאנאידניא ןייק ,(יקנעי רעד לארשי) ןַאמדירפ .י רעוט ריא טקיש
 ,"ןָאינוי לַאקיפַארגָאּפיט, רעד ןופ סרעריפ יד ייב ןלעוּפסױא לָאז רע
 ןופ סרעצעז עשידיי יד ןביולרעד ןלָאז ייז ,ץיּפש רעד ןָא ןשטניל טימ
 רעד ןופ קורד רעד .קײרטס-עיטַאּפמיס ַא ןיא ןײגוצסױרַא קרָאיײוינ
 -יךיל יד ןגיואוװַאב ןבָאה ןזיירק-ןָאינוי עשידיי ןיא גנוניימ רעכעלטנפע

 רע ,ןַאמסעטָאג .א ,רעטערטרַאפ ַא ןרעייז ןקיש ךיוא ןלָאז ייז רעצעז עש

 רעד ןופ ןטימ ןיא .קײרטס-עיטַאּפמיס ַא רַאפ שינעביולרעד ַא ןטעב לָאז
 -עגנײרַא ךיז טָאה ,ןטכיר טנעקעג ךיז טָאה'מ יװ ,תונלדתש רעקיזָאד
 סָאװ ,רעבעגסױרַא-סגנוטייצ יד ןופ דנַאברַאפ ןופ רעטערטרַאפ ַא טשימ
 -ַאב ךָאנ טָאה רע .רעבעגסױרַא עשידיי יד רַאפ טלעטשעגנייא ךיז טָאה
 -ַארק, ַא רַאפ סָאװ ,עסערּפ רעקרָאי-וינ רעד ןופ ןטינשסיוא טימ ןזיוו
 ךיז טסעמרַאפ סָאװ ,סלרַאשט רעריפ-קיירטס רעד טקידערּפ סע "עלָאמ
 ןיוש ןבָאה .ןטסילַאנרושז עשילגנע יד ךיוא ןריזינָאינוי וצ ןיוש שזַא
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 "עיטַאּפמיס ַא ןטָאבױרַאפ ךעלקירדסיוא ןטנַאטוידַא ענייז טימ שטניל

 .סרעצעז עשידיי יד ןופ קיירטס

 ַא טימ ןקידנע טוומעג רַאפרעד ךיז טָאה קיירטס-רעביירש רעד

 ןבָאה ,טקיטכערַאבמוא יצ טקיטכערַאב  .ןָאינוי רעיינ רעד רַאפ הלפמ

 ןליוו יז ביוא זַא ,ליפעג סָאד ןגָארקעג טלָאמעד טניז רעביירש עשידיי יד

 -עפָארּפ רעייז ןביוה ,עגַאל עשימָאנָאקע רעייז ןרעסעברַאפ זיא סע ןעוו

 טינ ןדיימסיוא ךרוד ןכיירגרעד ןזומ סע ייז ןלעוו ,שזיטסערּפ ןלענַאיס

 -יפָארגָאּפיט לַאנָאשענרעטניא רעד טימ אשמ-עגמ זיא סע רעסָאװ זיולב

 ןופ לַאקָאל ןשידיי םעד ןופ ךיז ןטיהסיוא ךיוא עקַאט רָאנ ,ןָאינוי לַאק

 "וכ ענעגייא ערעייז ףיוא זיולב ךיז ןזָאלרַאפ ןוא ,ןָאינוי רעקיזָאד רעד

 רעדיו רעביירש ענעלַאפעגכרוד יד רעבָא ןענייז גנַאל טייצ ַא .תוח

 .עסעױּפ רעשידיי רעד ןופ םינלטב עקידלזמילש יד ןבילבעג
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 ןבָאה ,1914 ,רעבמעווָאנ בייהנָא ןיא ,"גָאט , ןופ גנודנירג רעד טימ

 ואוו ,גנוטייצ ַא ןגָארקעגוצ זיולב טינ קרָאידוינ ןיא רעביירש עשידיי יד

 ןיא יוװ ,ןרָאװעג טנעקרענָא קידתושממ רעמ זיא תובישח סרעביירש םעד

 ײמָאנָאקע רעייז רָאנ ,ןעגנוטייצ עשידיי ערעטלע יד ןופ סעיצקַאדער יד

 .ןופ םומינימ רעד ןיוש .טרעסעבעג ךעלקרעמ ךיוא ךיז טָאה בצמ רעש

 טימ ,רעטעברַאטימ עטסקיניײװעגיא עכעלנייוועג רַאפ ךָאו ַא רעלָאד 8

 -ער עטלעטשעגנייא טימ רעביירש רַאפ ןרַארָאנָאה ערעכעה עקירעהעג

 עלעירעטַאמ ַא ןעוועג זיא ,טריפעגנייא טָאה *גָאט ,, רעד סָאװ ,סעיצַאטוּפ

 .עקירעמא ןיא ןדיי ייב עיסעפָארּפ רעשרעביירש רעד רַאפ גנוביוהרעד

 -יירש עבושח ןעוועג טלָאמעד ךָאנ ןענייז ,לשמל ,"טייהראוו ,,/ רעד ןיא

 .םומינימ *סגָאט , ןופ רעקירעדינ ןעוועג ןענייז ןטלַאהעג סנעמעוו ,רעב

 -רָאפ , ןיא ,*טַאלבעגַאט/; ןיא "טנעהי-סגנוטייצ; ענעפורעגייוזַא יד ןגעוו

 -ָאד 15 ןופ ןיול ַא .טדערעגּפָא זיא ,*לַאנרושז-ןגרָאמ/; ןיא ןוא "סטרעוו

 .לַאמרָאנ ןעוועג ייז ייב זיא רעביירש ַא רַאפ ךָאװ א רעל

 -ַאס ךָאנ ,1945 ןיא ,טײצרָאי םוצ יװ טעּפש יוזא סָאה ןָאסדוי .ש

 "רַאפ רעד זַא ,לקיטרַא-דּפסה ַא ןיא ,חבש ןייז טגָאזעגכָאנ ןענייטשריּפ

 "רַאֿפ ױזַא ןעוועג זיא ?לַאנרושז-ןגרָאמ ,, ןופ רעבעגסױרַא רענעברָאטש

 טגעלפ רע זַא ,רעביירש ענייז ןופ ןשינעפרעדַאב יד ןיא טריסערעטניא

 ןסעגרַאפ רָאנ טָאה רע .גוצנא ןַא ןליפַא ןפיוקוצנייא ןפלעה שזַא ייז

 :טמַאטשעג טָאה ץכעריפ ןײטשריּפַאס עקיזָאד יד זַא ,ןענָאמרעד וצ

 ַאזַא ןעועג רעביירש ַא זיא ןענײטשריּפַאס ייב סָאװ ןופרעד ,סנטשרע

 -ײּפָאריײא ןקיטייצרַאפ ַא ייב רעטלעטשעגנָא-סלדנַאה ַא יו ,"שטנעמ;

 רעד ןבעל ןטַאוװירּפ סנעמעוו ןיא ,רעמערק ןקידלטעטשניילק ןשידיי-שיא

 -ייווצ ; ןטעבעגמוא ןשימוצניײרַא טכער סָאד ןעמונעג ךיז טָאה תיבהילעב

 ןבָאה סָאװ ,רעביירש יד םילזמילש ענייז זַא ,רעכיז ןעוועג רע זיא ,סנעט

 ,סרעצעז יד יװ ןעניול עכלעזַא וליפַא ןגירקוצסורַא םיא ייב ןזיוװַאב טינ

 יז ןעק רעמערק עדַאיל ַא זַא ,םיָנלטב ענעפלָאהַאבמוא ענױזַא ןענייז

 ! ןרַאנּפָא ךָאנ
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 "ןסכס .רָאה ַא ףיוא ןעגנאהעג "גָאט, רעד זיא ,1915 ,רעטניוו ןיא

 יד רַאפעג ןיא טלעטשעג ןבָאה רעטלַאװרַאפ ןוא רָאטקַאדער ןשיווצ םיכ

 "רָאפ/ ןוא "טייהראוו; ןופ סעיצקַאדער יד ןיא .טַאלב ןופ ץנעטסיזקע

 ןקריוו טעוװ "גָאט, ןופ ךורבנעמַאזוצ ַא זַא ,טליפרעד ןעמ טָאה "סטרעוו

 ערעטלע עדייב ןיא רעביירש יד ןופ עגַאל רעד ףיוא ךיוא לַאפָארטסַאטַאק

 "רַאפ ךיז ןעגנוטייצ יירד יד-טָא ןופ רעטעברַאטימ יד ןבָאה .ןעגנוטייצ

 טריזינַאגרָא ךיז ןבָאה ןוא ייוודָארב טסיא 206 ןופ לַאקָאל ַא ןיא טלמַאז

 -ָאד רעד ןופ ליצ רעד .,ץרּפ .ל .י ןופ ןעמָאנ םעד ףיוא ,ןייארַאפ ַא ןיא

 מָאנָאקע יד ןצישַאב וצ ,ךיז טייטשרַאפ ,ןעוועג זיא עיצַאזינַאגרָא רעקיז

 ערעטיב יד רעבָא ,רעביירש יד ןופ ןסערעטניא עלענָאיסעּפָארּפ ןוא עש

 "בָא עיצַאזינַאגרָא רעיינ רעד ןופ רעריפנָא יד טנרעלעג טָאה גנורַאפרעד

 טרָאװ סָאד .קיטכיזרָאפ רעייז ןוא רעייז ןייארַאפ רעייז טימ ןייגוצ

 טלעטשעגנייא וליפַא זיא סע .ןרָאװעג טנָאמרעד טינ ןיוש זיא "קיירטס,

 "קַאדער רעדעי ןיא רעדילגטימ-ןייארַאפ יד רַאפ עימָאנָאטױא ןַא ןרָאװעג

 "סיוא יירפ ןייז לָאז עּפורג-סגנוטייצ ערעדנוזַאב רעדעי ידכ ,בָאטש-עיצ

 .גנוטייצ ריא ןיא רוטקוינָאק עקיטסניג עדעי רעביירש יד רַאפ ןצונוצ

 טָאה תורקי-סגירק רעד ןעוו ,1917 ןיא ,רעטעּפש רָאי ייווצ טימ

 -עה-ןיול ןעגנַאלרַאפ וצ רעביירש-סגנוטייצ עשידיי יד ךיוא ןעגנואווצעג

 סעּפע טרָאפ טייהרעליטש טָאה ןָאינוי עלעיציפָאמוא יד ןוא ,ןעגנורעכ

 "ער רעייוודָארב טסיא יירד יד ןיא רעדילגטימ עריא רַאפ טקריוועגסיוא

 ןיא ןײרַא ךיוא בַאטש-עיצקַאדער-"לַאנרושז-ןגרָאמ, רעד זיא ,סעיצקַאד

 ,*גָאט ;, ןטימ "טייהראוו ,, ןופ גנוקינייארַאפ רעד ייב .ןייארַאפ ץרּפ ,ל .י

 ,טריפעגסיוא עיצַאזיּפַאגרָא עשרעביירש יד ןיוש טָאה ,1919 בײהנָא ןיא

 ןיא סעלעטש ןגירק ןלָאז רעטעברַאטימ-"טייהראוו/, יד ןופ לייט ַא זַא

 סָאד .סעיצַאסנעּפמָאק עקידנטײדַאב ןגירק ןלָאז ערעדנַא יד ןוא "גָאט

 ייז ,ךעטעברַאטימ-*טַאלבעגַאט , עטסרעמ יד ףיוא וליפַא טקריוועג טָאה

 ייב עיצַאזינַאגרָא עלַאקָאל רעייז .ןייארַאפ ןיא ןײרַא זייווקיצנייא ןלָאז

 -"עגַאט; ןופ גנאגרעטנוא ןויב רעבָא זיא ,אפוג עיצקַאדער רעד ןיא ךיז

 "רעד ייז רַאפ טָאה ןייארַאפ רעד .ךַאװש וצ ןעוועג ,1928 ןיא ,"טַאלב
 ,טלַאהעג רָאי בלַאה ַא ןגירקוצסױרַא יוװ ,ןָאטפיוא רעמ טנעקעג טינ רַאפ

 יד ץוח ַא ,רעביירש עטגָאזעגּפָא עטסרעמ יד רַאפ עיצַאסנעּפמָאק סלַא

 .*לַאנרושזױגרָאמ , ןיא ןרָאװעג ןעמונעגניײרַא ןענייז סָאװ ,עטלייצעג

 סָאװ ,רַאפרעד רקיע רעד קידלזמ ןעוועג זיא ןייארַאפ ץרּפ ,ל .י רעד |

 עלענָאיסעּפָארּפךײר יד טימ טייקיטעט ןייז טצענערגַאב טינ טָאה רע

 ןעמָאנ רעד ןיוש .רעדילגטימ ענעגייא יד ןופ ןסערעטניא עשימָאנָאקע

 ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ רעביוהנָא עטסבושח יד ןופ םענייא ןופ

 -סגנוטייצ עשידיי יד ןעוועג בייחמ סטָאה ,טגָארט ןייארַאפ רעד סָאװ

 עלערוטלוק ןוא עלַאנָאיצַאנשידי טימ ךיז ןעמענרַאפ וצ רעביירש

 עיצַאזינַאגרָא עשרעביירש יד זַא ,וצרעד ןעוועג םרוג טָאה סָאד .םינינע

 עשידיי ןײמעגלַא עריא טימ םלוע ןשידיי םייב ןרעוו רעלוּפָאּפ לָאז
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 "רַאפטסבלעז ַא ןרָאװעג זיא טייקיטעט עשיטסינָאינוי ריא תעב ,םישעמ

 .לפט רעכעלדנעטש

 טַאהעג 1919 ןיב ןייארַאפ רעביירש ץרּפ ,5 .י רעד טָאה ױזַא

 "סטעברַא ןקידנוטשי6 ַא סעיצקַאדער עלַא ןיא טלעטשעגנייא שיטקַאפ

 ץוח ַא .ךָאװ ַא רעלָאד 50 ןופ ןיול ןכעלטנכעוו לַאמינימ ַא טימ ,גָאט

 ןטסקיניײװעניא ןַא ןופ טכער סָאד ןרָאװעג טלעטשעגטסעפ זיא ,םעד

 -עּפ-װאורּפ ןקידמישדח 3 ַא ךָאנ ,עלעטש ןייז ףיוא רעביירש-עיצקַאדער

 ,טסילעװָאנ ,רעלייצרעד ,רעבײרש-לקיטרַא ןקידנסיורד ַא ןופ ;דָאיר

 "רַאטימ רעקידנעטש ַא ,ןימרעט-וװאורּפ ןקירעי-בלַאה ַא ךָאנ ,רעטכיד

 "ַאב ַא טימ סָאד יא ,ןרעוו טגָאזעגּפָא טלָאמעד רָאנ טנעקעג טָאה רעטעב

 "רעד וצ קיאייפמוא ןרָאװעג זיא רע לַאפ ןיא ,עיצַאסנעּפמָאק רעטמיטש

 ןיא ןוא .טקידניזרַאפ שילַארָאמ ךיז טָאה רע רעדָא ,ןטכילפ ענייז ןליפ

 טפרַאדעג רעביירש ןגעלָאק ןופ עיסימָאק ַא ךיוא טָאה ןלַאפ ענױזַא

 -עברַאטימ ַא וצ רעבעגסױרַא-גנוטייצ יד ןופ תונעט יד יצ ןלעטשטסעפ

 יַאזינַאגרָא-רעביײרש יד תעב רָאנ .טינ רעדָא ,טקיטכערַאב ןענייז רעט

 טַאהעג ןיוש יז טָאה ,רעדילגטימ יד רַאפ ןָאטעגפיוא ליפוזַא טָאה עיצ

 עשידיי עצנַאג יד ןרעדורוצפיוא יװ ,ןעוטפיוא ענױזַא טידערק ריא ףיוא

 "םָארגָאּפ רעד ןגעק עיצַארטסנָאמעד רעטסקיזיר רעד וצ טייקכעלטנפע

 "למ יד ןציטש וצ דנָאפ ןלעיצעּפס ַא ןפַאש סָאד ןוא ,ןלױּפ ןופ קיטילָאּפ

 .עּפָאריײא ןיא רעביירש עשידיי ענעטילעג גירק-רעגריב ןוא המח

 ןטשרע םוצ ָאד רעביירש עשידיי יד ןבָאה סעיצקַא-סקלָאפ עדייב ןיא

 רָאנ ,עסערּפ רעד ןיא טרָאװ ןטקורדעג ןטימ זיולב טינ טקריוועג לָאמ

 יי ןופ עויטַאיציניא רעד ףיוא .חוכ ןשירָאטַאזינַאגרָא רעייז טימ ךיוא

 -עפנָאק יד ,ךיגיץילב ,ןעמוקעג דנַאטשוצ זיא ,ןייארַאפ רעביירש ץרּפ .ל

 -עגנייא ףכית טָאה סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא עשידיי רעקרָאירינ ןופ ץנער

 יד רעביא ןדיי רעטנזיוט רעטרעדנוה ןופ עיסעצָארּפ-רעיױרט יד טנדרָא

 ןיא גנולמַאזרַאפ ַא טימ טקידנערַאפ ךיז טָאה ןוא ,קרָאײוינ ןופ ןסַאג

 "עג עיצקַא עקיזָאד יד זיא לופסקורדנייא ױזַא .ןדרַאג רעווקס ןָאסידעמ

 טימ ,טזומעג טָאה עסערּפ עשידיי-טינ רענַאקירעמַא עצנַאג יד זַא ,ןעוו

 -םָארגָאּפ םעד ןעמַאצ וצ ןדיי יד ןפלעה ,ןעלקיטרַא-טייל ןוא ןטכירַאב

 רעביירש עשידיי יד רַאפ דנָאפ רעד ,1919 ןיא ,ןלױּפ ןטײנַאב ןופ קשח

 -נָא טָאה ןייארַאפ ץרּפ .ל .י ןופ טפַאשרעדילגטימ יד סָאװ ,עּפָאריײא ןיא

 יד ןופ עציטש יד ןגָארקעג טָאה ,ןעגנורעייטשייב ענעגייא טימ ןביוהעג

 "ייב סרעייז טַאהעג ןיוש ןבָאה רענעייל יד םגה ,רענעייל עשידיי ערעסעב

 "ָאד יד .ןעגנולמַאז-ףילער טפַאשנַאמסדנַאל ןוא ענײמעגלַא וצ ןגָארטעג

 "גוה ואוו ,עּפָאריײא ןיא ךעלצונ זיולב טינ ןעוועג זיא עיצקַא-ףליה עקיז

 ,דובכב ןרָאװעג טציטשעג ןענייז תוחּפשמ ערעייז טימ רעביירש רעטרעד

 קנַאד ַא ,זיא רעביירש עשידיי עגיה יד ןופ שזיטסערּפ רעד ךיוא רָאנ

 ןגָארקעג ןדיי עגיה יד ןבָאה לָאמ ןטשרע םוצ .,ןגיטשעג ,וטפיוא םענעי

 ןענעק ייז רָאנ ,ןענשרד זיולב טינ ןענעק רעביירש ערעייז זַא ,ןסיוו וצ

 ןכַאז עקיטיונ ןוא עקיטכיוו יד ןייז וצ םייקמ יוװ געוו םעד ןזייוו ךיוא
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 .רענעייל ערעייז ייב ןטַאט ןענָאמ ייז סָאװ רַאפ
 רעכעה ץלַא ןגייטש ןבױהעגנָא טָאה ןרָאי רע20 יד ןופ בײהנָא ןיא

 זיא ןייארַאפ ץרּפ .ל .י רעד .עיצַאלפניא עשּפיה ַא עקירעמַא ןיא ךיוא
 ןופ ןוא רעבעגסױרַא יד ןופ טנעקרענָא לֹעיציפָא ןעוועג טינ ץלַא ךָאנ
 -נעקרענָא-טינ .ןעגנוטייצ עשידיי יד ןופ רָאטקַאדעריטכַאמ ןקיצנייא
 -וקוצנָא ןרָאּפשרַאפ וצ ידכ ,סקיירטס ענעּפָא קידנדיימסיוא ,טייהרעט
 -ייצ עטעוועדנופעגנייא יד ןיא רעטעברַא-רעדירב יד ןופ דסח םוצ ןעמ
 ןביאוצסיוא ןזיװַאב טרָאפ עיצַאזינַאגרָא-רעביירש יד טָאה ,סנָאינוי-סגנוט
 עלַא ןיא זייוונפוטש ןטלַאהעג עשרעביירש ןביוה וצ ףיוא קורד ןגונעג ַא
 רעד ףיוא ןרָאװעג טריפעגנָא ןענייז סעיצקַא ענױזַא עלַא .סעיצקַאדער
 ןרָאװעג ייז ןענייז טריפעגכרוד רעבָא ,ןייארַאפ ןצנַאג ןופ עוויטַאיציניא
 1922 ויב .רעדנוזַאב עיצקַאדער רעדעי ןיא ,סעיצַאזינַאגרָא-בַאטש יד ןופ
 .ךָאװ ַא רעלָאד 60 ןעוועג טלַאהעג-םומינימ רעשרעביירש רעד ןיוש זיא
 -עגנייא "גָאט; ןופ בַאטש-עיצקַאדער םעד ךיז טָאה 1928 ןופ רעמוז ןיא
 זיא םומינימ ַאזַא .םומינימ ןקיכָאװ ַא רעלָאד 75 ַא ןריפוצנייא ןבעג
 -עגנוי עטלייצעג רַאפ טעמַאנסױא עקידנטײדַאבמוא טימ םגה ,ןכיגניא
 -רָאמ , ןוא "סטרעוורָאפ; ןיא ןרָאװעג טלעטשעגנייא ךיוא ,רעביירש ער
 ,"לַאנרושזדזעג

 רעבָא ןענייז סמומינימ"ןָאינוי עשרעביירש יד ןופ ןעגנוכײװּפָא
 ערעבושח ןוא ערעטלע יד דָארג ואוו ,"טַאלבעגַאט; ןיא ןעוועג דימת
 ןעוועג ןענייז ייז םגה ,טײלָאינוי עּפַאנק ןעוועג ןענייז רעטעברַאטימ
 בַאטש-"טַאלבעגַאט , רעד .רעבעגסױרַא יד ןופ עטעדווירקעג שימָאנָאקע
 ןופ טרּפ ןיא סעיצקורטסניא-ןייארַאפ יד ןריפוצסיוא ןזיװַאב ןטלעז טָאה
 ,ןטלַאהעג יד ןביוה

 םעד יו רעמ ןטליג טנעקעג טינ םומינימ רעד טָאה "טייצ; ןיא
 -עגנײרַא ךיילג זיא גנוטייצ ןויציילעוּפ עקיזָאד יד .רָאי ןבלַאה ןטשרע
 -רַאּפ ןיילַא ,רעטעברַאטימ עטסרעמ עריא .ןטיונ עלעיצנַאניפ ןיא ןלַאפ
 ,תונברק עלַא ףיוא טיירג ןעוועג ןענייז ,רעקיטַאּפמיס רעדָא ,טייל-ייט
 טרָאפ גנוטייצ יד זיא ףוסל םגה ,טַאלב סָאד ןבעל םייב ןטלַאהרעד וצ יבַא

 ןענייז עטלעטשעגנָא ערעדנַא ןוא סרעצעז יד תמחמ ,ןעגנַאגעגרעטנוא |
 ,רעביירש יד יװ ,טיירג-תונברק ױזַא ןעוועג טינ

 -ירש יד טלעטשעגרָאפ ךיז טימ ןבָאה םַאנסיוא ןלעיצעּפס ַא ךָאנ

 ןטסינומָאק יד ןבָאה ןָא ביײהנָא ןופ ךיילג ."טייהיירפ, רעד ןופ רעב

 ,ןעגנוגנידַאב-סטעברַא ןוא ןרַארָאנָאה טריפעגנייא רעביירש ערעייז רַאפ

 -יגיליפ ַא ףיוא טלעטשעג טַאלב רעייז ןופ רעטעברַאטימ יד ןבָאה סָאװ

 טלעטשעגנייא טָאה ןיירַאפ ץרּפ .ל .י רעד יו ,בצמ ןשימָאנָאקע ןרעקירעד

 ןבָאה רעביירש עשיטסינומָאק יד .ןעגנוטייצ עשידיי ערעדנַא עלַא ןיא

 ןיא רעבָא ,עיסעפָארּפ רעייז ןופ עיצַאזינַאגרָא רעד וצ ןרעהעג טלָאװעג

 ייז ןענייז ,גנוטייצ רעייז ןיא ןילּפיצסיד-סטעברַא ןוא טלַאהעג ןופ טרּפ
 עריא טָאה סָאװ ,ײטרַאּפ רעייז ןופ ןסולשַאב יד טימ קימיטשנייא ןעוועג

 -ײטרַאּפ ערעדנַא עריא יו סיזַאב ןבלעז םעד ףיוא טלעטשעג רעביירש
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 "יירפ/ יד ןבָאה סיוא טקנוּפדנַאטש ןשיטסינָאינוי ַא ןופ .ןרענָאיצקנופ

 סלַא ןרעוו ןעמונעגנָא טפרַאדעג טינ ןיוש ןיילַא רַאפרעד רעביירש-"טייה

 רעבָא טָאה ןייארַאפ רעביירש ץרּפ .ל .י רעד .רעדילגטימ-ןייארַאפ

 -ָאעדיא סָאװ ,רַאפרעד דָארג .ןָאינוי ַא יו רעמ רַאפ טכַארטַאב ךיז דימת

 רעביירש עשידיי עטריזינַאגרָא יד ןופ טייהרעמ עטסערג יד זיא שיגָאל

 "יירפ} יד ןענייז ,גנוגעװַאב רעשיטסינומָאק רעד וצ שירענגעק ןעוועג

 ןופ רעוו ןטלעז ןעוו ךיוא ןייארַאפ ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעג רעביירש-"טייה

 "רַאפ ערעייז תמחמ ,קיסעמלגער ןגָארטיײב-דילגטימ טלָאצעג טָאה יז

 רעד .האצוה רעניילק ַאזַא ףיוא וליפַא טפָא טקעלקעג טינ ןבָאה ןטסניד |

 ריידיירט טָאטשנָא רשיה-לכש טצונעג לַאפ םעד ןיא טָאה ןייארַאפ ץרּפ

 יד ןופ תונעט יד רַאפ קידנבָאה ארומ טינ ,םזילַאמרָאפ ןשיטסינָאינ

 ענױזַא ןבעג ךיוא יז לָאז'מ זַא ,ןעגנוטייצ ערעדנַא יד ןופ רעבעגסױרַא

 ,גנוטלַאװרַאפ-"טייהיירפ, רעד יוװ ,סעיגעליוװירּפ

 ץרּפ .ל .י ןיא יוו"ייס רעביירש-"טייהיירפ , יד ןענייז גנַאל וצ

 ,טָאה "טייהיירפ; יד ןעוו ,1929 ןופ רעמוז ןיא ,ןבילברַאפ טינ ןייארַאפ

 ןוא תוטיחש יד ןקידיײיטרַאפ ךערפ ןעמונעג ךיז ,גנולקַאוװ רעצרוק ַא ךָאנ

 "גָאּפ יד זא ,דיירסיוא ןרעטנוא לארשי-ץרא ןיא ןדיי ףיוא ןעמָארגָאּפ

 -ַאב רעלַאנָאיצַאנ רַאפ רעפמעק ערענָאיצולָאװער, ןענייז סעקישטשמָאר

 עשידיי ערעדנַא עלַא יװ ,םירוחב-הבישי ענעטכָאשעג יד ןוא "גנואיירפ

 ,?םזילַאירעּפמיא ןשיטירב ןופ ןטנעגַא; ןענייז ,תונברק-ביור ןוא -דרָאמ

 יַּפָא : הרירב יד רעביירש-?טייהיירפ, יד ןבעגעג ןייארַאפ ץרּפ רעד טָאה

 "סיוא רעדָא ,טַאלב רעייז ןופ גנולעטש רעד ןופ ךעלטנפע ךיז ןצענערגוצ

 -"טייהיירפ, עקידנסיררד עטליײצעג .ןייארַאפ ןופ ןרעוו ןסָאלשעג

 עטסקיניײװעניא יד .ןזָאלרַאפ גנוטייצ יד טלָאמעד ןבָאה רעטעברַאטימ

 "ילײטרַאּפ רעייז יירטעג ןבילבעג ןענייז עיצקַאדער רעד ןופ רעביירש

 -עגסיוא טקַא ןקיזָאד םעד רַאפ ייז טָאה ןייארַאפ ץרּפ .ל .י רעד ,עינ

 ןופ עיצַאזינַאגרָא ןַא וצ ןרעהעג וצ עקיסַאּפמוא שילַארָאמ יװ ,ןסָאלש

 ירעמַא ןיא ןטנעמעלע ערעדנַא ןבָאה טלָאמעד טניז .,רעביירש עשידיי

 "רעביא רעדיוװ ךיז ןוא טגירקעג ךיז ,ןטעבעגרעביא ךיז םוטנדיי רענַאק

 רעד רָאנ .טַאלב רעייז טימ ןוא ןטסינומָאק עשידיי' יד טימ ןטעבעג

 ערעייז טימ ןײגנָא ןזָאלעג רעביירש-"טייהיירפ, יד טָאה ןייארַאפ ץרּפ

 "יירש ןיא קירוצ .סעיצַאזינַאגרָא-?טלוק-טעלָארּפ , ןוא ?ןעּפ-טעלַארּפ,

 .ןעמונעגניירַא טינ ייז ןעמ טָאה ןייארַאפ רעב

 "וקעג ןענייז ןייארַאפ ץרּפ ןופ ןעגנוכיירגרעד עלַא סָאװ םעד בילוצ

 -נָאק ענעבירשעג ןָא ,ןגָאז וצ ױזַא ,רעגייטש ןלעיציפָאמוא ןַא ףיוא ןעמ

 ןדעי ןקיטײזַאב וצ ידכ ךיוא יו ,רעבעגסױרַא-סגנוטייצ יד טימ ןטקַארט

 ןעגנוטייצ יד ןיא סעלעטש יד טריזילָאּפָאנָאמ ןייארַאפ רעד זַא ,דשח

 -ָאפעג טינ לָאמנייק ןָאינוי-רעביירש יד טָאה ,רעדילגטימ ענעגייא רַאפ

 -ער עלַא .טײלןָאינוי זיולב ןלעטשנָא ןלָאז סעיצקַאדער יד זַא ,טרעד

 עיינ ליפוזַא ןעמענוצנײרַא יירפ ןעוועג ןענייז רעבעגסױרַא ןוא ןרָאטקַאד

 יז יװ ,רעדנעל ערעדנַא ןופ רעביירש ענעמוקעגוצ ןוא רעטעברַאטימ
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 ןבעגעג גנוטכַא זיולב טָאה ןייארַאפ רעד .טלָאװעג ןיילַא רָאנ ןבָאה
 "ער ַא ןיא טרעגריבעגנייא ךיז טָאה רעביירש ַא יו םעד ךָאנ זַא ,ףיורעד
 רעד ןופ ןוא בַאטשיעיצקַאדער ןיא דילגטימ ַא ןרעוו רע לָאז ,עיצקַאד
 עשידיי עטריזינַאגרָא עלַא :רעטרעװ ערעדנַא טימ  .ןָאינוי-רעביירש
 ןעמעננײרַא ןופ טרּפ ןיא ,"רעּפעש ענעפָא; ןעוועג ןענייז סעיצקַאדער
 עלַא רַאפ ץוש ןופ טרּפ ןיא ,"רעּפעש ענעסָאלשעג, :רעביירש עיינ
 רעבעגסױרַא יד ןעמעוו ,רעביירש עטלעטשעגנָא-טסעפ עטסקינייוועניא
 ,ןגָאזּפָא טנעקעג טינ ןבָאה ןרָאטקַאדער ןוא

 עסיורג ןּפַאשעג ,טייצ רעד טימ ,טָאה לעטשנייא רעקיזָאד רעד
 רָאנ .ןייארַאפ-רעביירש םעד רַאפ ןוא ןעגנוטייצ יד רַאפ ןטייקירעווש
 "ילעב יד ןוא סיורג ןעוועג זיא עסערּפ רעשידיי רעד ןיא עפש יד ןמז-לכ
 רדסכ ןלעטשוצנָא ןביולרעד טנעקעג ךיז ןבָאה ןעגנוטייצ יד ןופ םיתב
 ןייק ןטלָאװ סָאװ ,עכלעזַא טפָא ,סעיצקַאדער ערעייז ןיא ןשטנעמ רעמ
 טינ ןפוא-םושב עיצַאזינַאגרָא-רעביירש ַא ןיא ןעמַאזקע ןלענָאיסעפָארּפ
 .םעד ןגעק טלעטשעג טינ ךיז ןייארַאפ ץרּפ רעד טָאה ,ןטלַאהעגסיוא
 -ָאמרעד טפָא ןגעלפ עיסעּפָארּפ-רעביירש רעד ןיא ןשטנעמ ענערַאפרעד
 ןפיוא לָארטנָאק ןלענָאיצַאזינַאגרָא ןַא ןלעטשוצנייא טייצ זיא סע זַא ,ןענ
 טלעג ןעוו רָאנ .סעיצקַאדער עשידיי יד ןיא עטלעטשעגנָא ןופ סולפוצ
 ענױזַא ןעמ טָאה ,ןטייז עלַא ןופ ןסָאלּפעג עסערּפ רעשידיי רעד וצ זיא
 טימ ךיז טָאה'מ ."רעעזצרַאװש, ןופ לטעצ ןפיוא טלעטשעג סרענָאמ
 ןדירפוצ רעקינייוו-רעמ ןעוועג זיא'מ .טנכערעג טינ ןעגנונערָאװ ערעייז
 ! ןגרָאז טָאג טזָאלעג ןעמ טָאה ןגרָאמ ןרַאפ .ָאװק-סוטַאטס ןטימ

 ןעגנוטייצ עשידיי יד ייב טייצ-הדירי ןוא סיזירק .7

 טנעדיזערּפ רַאפ ןבילקעגסיוא טָאה עקירעמַא יו םעד ךָאנ רָאי ַא

 סע גנוזָאל סנעמעוו ,רעוואוה טרעברעה ,רעקיטילָאּפ ןשירענישזניא ריא

 רעדעי רַאפ ןליבָאמָאטױאא ייווצ ,ּפָאט ןדעי ןיא ןוה ַאע :ןעוועג זיא

 ןיא סיזירק רעטסקידנרעיוד ןוא רעטסגרע רעד ןעמוקעג זיא --- ?החּפשמ

 "ָאנ ןיא ,עזרעב רעד ףיוא ןכַארק עלַאפָארטסַאטַאק יד ךָאנ דלַאב .דנַאל

 ,"ערה'ןיע , עקירעמַא ןכערּפשּפָא ןעמונעג רעוואוה טָאה ,1929 ,רעבמעוו

 ךעלטנגייא זיא הנידמ רעד ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ זַא ,ןומזּפ ןייז טימ

 -ערפעד ַא ,קורד רעשימָאנָאקע רעקיליײװטייצ ַא רָאנ ,סיזירק ןייק טינ

 עפש עסיורג עקידרעירפ יד תמחמ ןײגרעבירַא ןכיגניא טעוװ סָאװ ,עיס

 ."גָאר ןרעטניה ןיוש טרַאװ,

 -נָא טינ ןעגנוכערּפשּפָא סרעוואוה רעבָא ןבָאה קימָאנָאקע רעד ףיוא

 ןופ גנַאזעג סָאד,, ךיז טָאה ןטימ ןיא טקַאהעגרעביא .ןקריוו וצ ןביוהעג

 "עג זיא לזמילש רעדעי טינ ריש ןעוו טייצ יד ."ןענָאיליב ענעריּפַאּפ יד

 -ןוזעגנייא גנולצולפ זיא ,רענָאילימ א רע טרעוו ,טָא-טָא זַא ,רעכיז ןעוו

 "יא עלַא ןענייז לדנַאה ,סעירטסודניא ,עזרעב .רוּפש ַא ןָא ,ץעגרע ןעק

 יד ,ןזילַארַאּפ ןכעלדײמרַאפמוא ןופ קינַאּפ ַא ןיא ןלַאפעגנײרַא םעניינ



 ןיקייח 2 278

 "רַאפ ךיז טָאה עזָאלסטעברַא שיגָאלָאנכעט ןָאילימ 4 ךרע ןַא ןופ לָאצ

 טנעדיזערּפ םייב ןיוש זיא .םישדח עטלייצעג ןופ ךשמ ןיא טכַאפיירד

 סָאװ ,ןטרעּפסקע ןופ סעיסימָאק-שרָאפ ןעמיטשַאב ןופ הרדס ַא קעװַא

 טרַאּפשעגניײא ױזַא טקעטש יטירעּפסָארּפ יד סָאװ רַאפ ןעניפעגסיוא ןלָאז

 ירעמַא ןרַאפ ןזיװַאב טינ םינּפ ןקיטכיל ריא ליוו ןוא ,"גָאר ןרעטניה;

 .קלָאפ רענַאק
 ןופ עבט יד זיא סע יװ ,טשרָאפעג ךעלטימעג ןטרעּפסקע ןבָאה

 "ניא ןופ "ןענַאטיּפַאק; ענעביוהעג ,רעלטפַאשנסיװיעימָאנָאקע עבשוימ

 גרעב ןבירשרַאפ ייז ןבָאה םעד ךָאנ .לדנַאה ןופ "ןצנירּפ , ןוא עירטסוד

 "וה זיא עלַא ייז ןופ סָאװ ,ןטקעיארּפ ןוא ןטכירַאב ערעייז טימ ריּפַאּפ

 "טסודניא ןעײלטנַא לָאז הכולמ יד :ןַאלּפ ןייא ןרָאװעג ןלעפעג ןרעוו

 ןעײנַאב ןלָאז ייז ידכ ,ןענָאילימ ערעווש רעמענרעטנוא ןוא ןטסילַאיר

 רעטעברַא יד רַאפ אליממ ןיוש טעװ ןופרעד םירָאװ ,םיקסע ערעייז

 "עביוהעג ליפ זַא ,ךיז טָאה ןזָאלעגסױא .הסנרּפ ןוא טעברַא ןעמוקסיורַא

 יז רעבָא ,טלעג גונעג ןעילעגנָא הכולמ רעד ייב עקַאט ןבָאה טייל ענ

 ןבעג ןלָאז סָאװ ,ןעגנומענרעטנוא טימ ןײגוצנָא טלייאעג טינ ךיז ןבָאה

 ערעכליב ןעװועג ךיז ייב ןענייז ןילַא ייז .גנוקיטפעשַאב רעטעברַא

 ןבָאה גירק-טלעוו ןטשרע ןופ ןענַארעטעװ-המחלמ יד ןעוו ןוא .םיכרצנ

 ןסייהעג ייז רע טָאה ,ףליה ןוא טעברַא טנעדיזערּפ םייב ןענָאמ ןעמונעג

 .ךעלעּפע ןפיוקרַאפ ןסַאג יד ףיוא ןקישסױרַא

 .ןרעװ ןפלָאהעג טנעקעג טינ עקירעמַא טָאה תואופר ענױזַא ןופ

 ןקירבַאפ :ערעדנַא יד ךָאנ ענייא טכַארקעג ןבָאה ןטפעשעג ןוא ןקנַאב

 ,עיצַאדיװקיל :;עיצקודָארּפ ןופ םעט םעד ןסעגרַאפ ןביוהעגנָא ןבָאה

 דנַאל עטסכייר סָאד םעלק ןיא ןעמונעגנײרַא ןבָאה ,רעגנוה רעטּפָא ,טיונ

 ,רךוטלוקירגַא יו ,סעירטסודניא-טנורג ענױזַא ןעוו ןוא ,טלעוו רעד ןופ

 ןומ ,דנַאטשוצ-הדירי ַא ןיא ןײרַא ןלַאפ ,טרָאּפסנַארט ,ןזייא ,ןליוק

 םעטָא ןקידנטיוט םעד ןליפרעד ןעגנומענרעטנוא:-סגנונידַאב עלַא ךָאד

 טמוק סָאװ ,גנולייוורַאפ ןימ םוצ טרעהעג עסערּפ םגה ןוא .,סיזירק ןופ

 ךיוא טָאה ,םיור ןטלַא ןופ ןטייצ יד ןיא יו ,טיורב ךָאנ דלַאב םלוע םייב

 טָאה סע יװ ,םעד ךָאנ דלַאב סיזירק םעד ןליפרעד טזומעג עסערּפ יד

 עזָאלהסנרּפ ןענָאילימ יד ייב טיורב ןלעפוצסיוא ןביוהעגנָא שממ

 ,ןשטנעמ

 -ריּפַאּפ רעסיורג רעטשרע רעד טָאה ןעגנוטייצ רענַאקירעמַא יד ייב

 ערענעלק ןקינײארַאפ ןופ סעצָארּפ םעד ןביוהעגנָא 1916 ןיא תורקי

 ןקיזָאד םעד טָאה 1929 זיב 1920 ןופ עפש יד .רעטעלב-ץנערוקנָאק

 רעמערקיזייּפש ןייא .טלעטשעגּפָא טינ רעבָא ,טמַאזגנַאלרַאפ סעצָארּפ

 ןוא טלדנַאהעגנייא קרָאירינ ןטימ ןיא טָאה ,לשמל ,יסנָאמ ,רענַאילימ

 -סיוא יוזא טָאה רע ."ןָאס; רעטלַא רעד ןופ טָאלב-ןגרָאמ סָאד טרידיווקיל

 -עהק רעכיירגלָאפרעד רעיוהעגמוא רעקילָאמַא רעד זַא ,טריניבמָאקעג

 יד ןופ סיזירק רעד ."ןויבירט ,, רעד ןופ ןרעוו ןעגנולשרַאפ לָאז ?דלָאר

 "גוא קרַאטש עסערּפ רעד ןופ סעצָארּפ-עיצַאדיװקיל םעד טָאה ןרָאי רע0

 וצ וואורּפ ,סנעדַאפקעמ ,רעגעלרַאפ םענעמוקעגפיוא םעד .טגָאיעגרעט
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 טימ טקידנערַאפ ךיז טָאה ,קרָאיײוינ ןיא גנוטייצ:-רַאולוב עסיורג ַא ןפַאש

 יד ,קרָאירינ ןיא הכולמ-סגנוטייצ עסיורג סרעצילוּפ ףעזָאי .ךַארק ַא

 רעד טימ ,ןעגנַאגעגרעטנוא זיא ,טנוװָא ןיא ןוא ירפ רעד ןיא *סדלריואוו;

 "יֵלוּפ םענעברָאטשרַאפ םעד ןכערב וצ טכירעג-השורי ןופ שינעביולרעד

 "נָא ןעגנוטייצ ענייז ןלָאז ייז ,םישרוי יד וצ האווצ עכעלקירדסיוא סרעצ

 ןלַאפעגנײרַא זיא עירעּפמיא-עסערּפ עקיטכעמ סטסריוה וליפַא ,ןטלַאה

 טקידנערַאפ ךיז טָאה ץלַא סָאד ,סעיצַאזינַאגרָאער-לַאטיּפַאק עירעס ַא ןיא

 ןופ ,םיתב-ילעב עתמא יד ןרָאװעג ןענייז ןקנַאב עּפורג ַא סָאװ ,טימרעד

 "רַאפ 800 םורַא ןעגייז 1915 ןיא עקירעמַא ןיא ןעגנוטייצ-גָאט 0

 .סעיצַאדיװקיל עטסָארּפ ךרוד ןוא סעיצַאדילָאסנָאק ךרוד ןדנואווש

 זיב עסערּפ רענַאקירעמַא יד טָאה ,סיזירק ןופ תורצ יד ץוח ַא ןוא
 1940 ןיא .ָאידַאר רעד ןופ ץנערוקנָאק יד טליפרעד ןיוש ןרָאי רע30 יד
 יד ןופ טלעטשעגפיונוצ ,עיסימָאק-רעקורד ַא ןופ גנושרָאפסױא ןַא טָאה
 -עגסיוא רעמענרעטנוא עטקינייארַאפ יד ןופ ןוא רעטעברַא עטריזינַאגרָא
 ןוא סעמַאלקער ףיוא ןבעגעגסיוא טרעוו סָאװ ,רעלָאד ןדעי ןופ זַא ,ןענופ
 ןובשח רעד .טנעס 26 םורַא ָאידַאר יד וצ טמענ ,עקירעמַא ןיא ןסנָאנַא
 יד ייב ןבילבעג טלָאװ ןסנָאנַא ןופ טלעג עצנַאג סָאד ןעוו זַא ,ןזיוועג טָאה
 ,ָאידַאר ןופ םוקפיוא ןרַאפ יװ ,רעקורד-ןטַאקַאלּפ ,ןלַאנרושז ,ןעגנוטייצ
 טַאהעג עירטסודניאיקורד רעד ןופ עזָאלסטעברַא 200,000 עלַא ןטלָאװ
 ,הסנרּפ ןוא גנוקיטפעשַאב

 -נייטש יד זַא .,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ןרָאי רע40 יד ןופ ךשמ ןיא
 : געווסיוא ןַא ןענופעג ןײלַא ךיז רַאפ ןבָאה םיתב-ילעב סגנוטייצ עכייר
 -ןָאק םעד ךיוא ןגָארקעגניײרַא ,סעיצַאלוּפינַאמ-לַאטיּפַאק ךרוד ןבָאה ייז
 סלַא ןעגנוטייצ יד רַאפ רָאנ .עירטסודניא-ָאידַאר רעד רעביא לָארט
 126 יװ רעמ ןופ תוסנכה יד ןריולרַאפ ןעייג ,סעיצוטיטסניא ערעדנוזַאב
 -ַאר יד טמענ ,םעד ץוח ַא ןסנַאנַא ןופ רָאי ַא רעלָאד ןָאילימ

 ךרוד ,עסערּפ רעד ןופ רענעייל ןסַאמ ןטייצ עלַאמרָאנ ןיא קעװַא ָאיד
 -טלעוו ןטייווצ ןופ ךשמ ןיא .ןטסניד"רַאטנעמָאק ןוא -סעיינ עריא
 טינ עסערּפ רענַאקירעמַא רעצנַאג רעד ןופ שזַאריט רעד ןיוש זיא גירק
 "טלעוו ןטשרע ןופ ןרָאי יד ךרוד יװ ,ּפמעט ןלענש ַאזַא טימ ןסקַאװעג
 -ַאזנעס ןיא סערעטניא ןטשרע ןופ "ענעטעמס, יד סָאװ רַאּפרעד ,גירק
 טימ ,ָאידַאר יד ןעמונעגּפָארַא ןיוש טָאה ןעגנוריסַאּפ-המחלמ עלענָאיצ
 זיולב ןעמונעג ךיז ןעמ טָאה ןעגנוטייצ יד וצ .ןעגנודלעמ-ץילב עריא
 -ערגַאב ריא ןיא ,ָאידַאר יד סָאװ ,םיטרּפ ענױזַא ןעניפעגוצסיוא ףיוא
 .ןבעג טינ טרָאפ רערעהוצ עריא ןעק ,טייצ רעטצענ

 רעד ןופ לגייווצ עטסכַאװש סָאד ,עסערּפ-גָאט עשידיי יד דָארג רָאנ
 -טנַא תוביס עלַאקָאל ליפ קנַאד ַא טָאה ,עסערּפ רענַאקירעמַא רעצנַאג
 -קרַאטש יד ןופ טצישַאב גנַאל ןרָאי יז טָאה סָאװ ,טעטינומיא ןַא טלקיוו
 ןטָארעג ןעוועג יוו-ייס ןענייז ןעגנוטייצ עשידיי .סיזירק ןופ ּפעלק עטס

 ךיז טָאה רענייק --- טוג ןעוועג ייז זיא סע :םותי סמכילע-םולש ןיא
 יד ןופ ,טקוקעגמוא טינ ןטייצ עטוג יד ןיא ךיוא ייז ףיוא לעיצרעמָאק



280 
 ןיקייח י

 רעד ןופ ןגָארקעגנײרַא טָאה עסערּפדדנַאל ענײמעגלַא יד סָאװ ןענָאיליב

 ןעגנוטייצ עשידיי יד ןבָאה ,ןרָאי-עּפש יד ןיא עירטסודניא-עמַאלקער

 ןקיזָאד םעדיטָא ןוא .עקנירָאקש ַא ןופ ןטָאש ַא יו רעמ טינ טכוזרַאפ

 "עייז .ןרילרַאפ טנעקעג טינ ןצנַאגניא ייז ןבָאה עקנירָאקש רעד ןופ ןטָאש

 םעד רעדָא ,ןכַאז-סוסקול ןרימַאלקער ןופ ןעמוקעג טינ ןענייז תוסנכה ער

 "יונ יד ,ןסָאריּפַאּפ ,ןעלקיטרַאיזייּפש ןריסנָאנַא ןופ רָאנ ,םזירוט ןכייר

 "גרע יד ןיא וליפַא טינ ךיז טײגַאב ןעמ עכלעוו ןָא ,ןכַאז-זיוה עטסקיט/

 עסערּפ רעד ןופ ןדנואוושרַאפ טינ ןענייז ןסנָאנַא ענױזַא .ןטייצ עטס

 .רענעלק ןרָאװעג ,ךיז טייטשרַאפ ,ךיוא ןענייז ייז םגה ,סיזירק ןיא וליּפַא

 ךשמ ןיא ןבָאה ןעגנוטייצ עשידיי יד סָאװ ,ןעוועג רָאנ זיא טכעלש

 -ָאלוקריצ) שזַאריט ןופ ןלַאפ םעד טליפרעד קרַאטש ןרָאי רע30 יד ןופ

 עשידיי ןבָאה ןרָאי רע20 יד ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא ןיוש .(עיצ

 עטָאװק-עיצַארגימיא עקידנּפָארט יד זַא ,ןעזנייא טזומעג ןעגנוטייצ

 -עמַא ןיא סקואװכָאנ ןשידיי םעד .רענעייל עיינ ןייק וצ טינ יז טלעטש

 ןופ ןדמערפוצּפָא ןפלָאהעג ,דיזמב ןוא גגושב ,ןיילַא ייז ןבָאה עקיר

 ַא ןדנואוושראפ רענעייל ןקידנברַאטשּפָא ןדעי טימ זיא ,ןושל ןשידיי

 "גייאירדסכ רעד ןיא ,טסוּפ זייוולייט טביילב סע טרָא סנעמעוו ,דנוק

 "ייווצ ןופ ביײהנָא םעד ברע .הביבס רעקידנענעייל-שידיי רעקידנּפמורש

 עשידיי עלַא ןופ עיצַאלוקריצ עוויטקעלָאק יד ןיוש זיא גירק-טלעוו ןעט

 ַא ןופ טסולרַאפ ַא ,גָאט ַא 350,000 םורַא יו רעמ טינ ןעוועג ןעגנוטייצ

 .1922 ןיא ,גנוטײרּפשרַאפ רעד ןופ לטירד
 "ברעטש ןופ טסולרַאפ רעשיזיש ךעלריטַאנ רעד זיא ןתמא רעד ןיא

 רעד .רעסערג ליפ עקירעמַא ןיא ןטנַארגימיא עשידיי ייב טייקכעל

 רעבָא טרעוו ןעגנוטייצ יד רַאפ טסולרַאפ ןקיזָאד םעד ןופ לייט רעטסערג

 -ױזַא ןשיווצ ןטנענָאבַא ןוא רעפיוק ןופ םוקוצ ןכרוד לייוורעד טקעדעג

 סָאװ ,טַאלב ןיא ןקוקנײרַא טימ ןייז אצוי רעירפ ןגעלפ סָאװ ,רענעייל ענ

 טעװ סע .םײהַא ןעגנערב טגעלפ החּפשמ רעד ןופ שרעדנַא רעצימיא

 יד ןופ ףיוקרַאפ רעקידנעקניז רעד תעב זַא ,ןגָאז וצ אמזוג ןייק ןייז טינ

 ןטייווצ ןופ בייהנָא ןזיב ,טנעצָארּפ 20 ףיוא זיולב ןלַאפעג זיא ןעגנוטייצ

 תמחמ ,טפלעה ףיוא יו רעמ ןלַאפעג טפַאשרענעיײל יד זיא ,גירק-טלעוו

 יּפָא רעד --- קרָאידוינ ןיא רקיע רעד ,ןסקַאװעג לענָאיצרָאּפָארּפ זיא סע

 רעפיוק לָאצ יד --- עסערּפ רעשידיי רעד ןופ לטירדייווצ ןופ טרָא-ץַאז

 -עג טייצ רעד ךרוד זיא רַאפרעד .ךעלגעט ןעגנוטייצ יירד ןוא ייווצ ןופ

 .רענעייל עשידיי עכעלטינשכרוד יד ןופ הגרדמ-ץנעגילעטניא יד ןגיטש

 טרָאװ ןשידיי ןטקורדעג םוצ דנובוצ רעד טקרַאטשרַאפ ךיוא ךיז טָאה סע

 עשידיי ןופ רעפיוק ןוא ןטנענָאבַא ןבילבעג ךָאנ ןענייז סָאװ ,ןדיי יד דצמ

 .ןעגנוטייצ
 -עג עסערּפ עשידיי יד טָאה ףליה עשימָאנָאקע ערעיוהעגמוא ןַא

 -ייצ"גָאט  .ןרָאי-סיזירק יד ןיא ןזײרּפ-ריּפַאּפ ןופ הדירי רעד ךרוד ןגָארק

 טנעצָארּפ 60 רעביא זיב טפלעה ַא ןופ טרָאּפשעג םעד ךרוד ןבָאה ןעגנוט

 ַאּפ ןעוו ,ןרָא-עּפש ענעי טימ ךיילגרַאפ ןיא ,תואצוה-ריּפַאּפ ערעייז ןופ
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 רענײמעגלַא רעד ןופ ןעגנוטייציגָאט ליפ ייב .רעייט ןעוועג זיא ריּפ

 דוצ זיא סָאװ ,ריּפַאּפ ןופ ןרעוו לװלָאװ סָאד טָאה עסערּפ רענַאקירעמַא
 ,ץנערוקנָאקדָאידַאר רעד ךרוד רענעייל ןופ טסולרַאפ ןטימ ןלַאפעגפיונ
 -לצנייא ןופ זיירּפ םעד לטירד ַא ףיוא ןדיינש וצ ץנעדנעט ַא ןפורעגסױרַא

 -סיוא ןבָאה רעבעגסיױרַא-סגנוטייצ עשידיי .ןטנענָאבַא ןופ ןוא ףיוקרַאפ
 יד ןרענימ וצ טינ ףיוא רענעייל ערעייז ןופ טעטילַאיַאל יד טצונעג
 -עג ןצנַאגניא זיא ייז יב ,ןזײרּפ-טנעמענָאבַא ןוא -ףיוקרַאפ-לצניײא
 "עג טעמכ טפָא טָאה סָאװ ,ריּפַאּפ ןרעלעװלָאװ ןופ גנורָאּפש יד ןבילב
 .תוסנכה"ןסנָאנַא עטרענימעג יד ןופ ןטסולרַאפ יד טקעד

 -ָאידַאר עריא וצ לזמ סיורג טַאהעג ךיוא טָאה עסערּפ עשידיי יד
 ןענייז ָאידַאר רעד ףיוא "ןדנוטש-עשידיי, עטסרעמ יד .,ןטנערוקנָאק
 קילדנעצירָאי ַא ןופ ךשמ ןיא טרעּפמולעגמוא יוזא ןרָאװעג טריפעגנָא
 -ַאב זיא סע רעסָאװ ןבָאה טנעקעג טינ ןפוא-םושב ןבָאה ייז זַא ,רעמ ןוא
 עיצַאמרָאפניא טימ סרערעהוצ ערעייז ןקידירפַאב ןופ טרּפ ןיא ,גנוטייד
 ןרָאי רע40 יד ןופ לעװש ןפיוא טשרע .ןעגנוריסַאּפ עקידנפיול ןגעוו
 יז זַא ,טרעסעברַאפ ליפוזַא ףיוא ךיז ןעמַארגָארּפ-ָאידַאר עשידיי ןבָאה
 -ערּפ רעד ןופ תוסנכה-ןסנָאנַא יד ןיא ןטינשעגניײרַא קרַאטש ןיוש ןבָאה
 -ָאידַאר ערעסעב יד ךיוא רעבָא ןבָאה עיצַאלוקריצ ןופ טרּפ ןיא עס
 ןלַאפעגפיונוצ זיא םוקפיוא רעייז תמחמ ,טדַאשעג ליפ טינ ןעמַארגָארּפ
 -ניא ןטרעגייטשעג םעד בילוצ ןעוו ,גירק-טלעוו ןטייווצ ןופ בייהנָא ןטימ
 -שידיי ענעריולרַאפ ליפ ןבָאה עּפָאריײא ןיא ןעגנוריסַאּפ יד ןיא סערעט
 .רעטעלב עשידיי יד וצ טרעקעגקירוצ ךיז רענעייל

 ךעלטפעשעג ןבָאה ןעמַארגָארּפדָאידַאר עשידיי יד ליפיוו ףיוא ןוא
 ףעגנוטייצ עשידיי יד ןופ תוסנכה"ןסנָאנַא יד ןיא ןטינשעגנײרַא ךיז
 יָאד רעד ןיא קלח רעייז אפוג ןעגנוטייצ יד ןופ סרעטלַאװרַאפ יד ןבָאה
 "עג ,ןעגנוטייצ 'עשידיי יד ןופ ןרוטנעגַאךסנָאנַא .גנולקיװטנַא רעקיז
 ,סעיצקַאדער יד ןיא ןטסילַאנרושז עטגיונעג-שירחוס עטינעג ןופ טציטש
 ןעגנוטייצ יד ןופ ןטנעילק ןעמונעגקעװַא ןרָאי ןופ ךשמ ַא רעביא ןבָאה
 ןעגנוטייצ יד טימ ןעגנודניברַאפ ערעייז קידנצונסיוא ,ָאידַאר רעד וצ
 -גָארּפָאידַאר ערעייז רַאפ סעמַאלקער עטסיזמוא ןעלגומשוצניירַא ףיוא
 סגױװַא .ןסנָאנַא-ָאידַאר יד וצ עימערּפ ַא יו ,רעטעלב-גָאט יד ןיא ןעמַאר
 םגה ,טָאה "סטרעוװרָאפ,, רעד סָאװ ,ראפרעד זיולב ןעוועג ךעלגעמ זיא
 סָאװ ,?יד .יוװ .יא .ילבָאד,---עיצנַאטסדָאידַאר ענעגייא ןא ,טקערידמוא
 -פיורַא ךיז טימעג תוחוכ עלַא טימ טָאה גנוטלַאװרַאפ-?סטרעוורָאפ , יד
 טרַאנעג גנַאל ןרָאי ןעמ טָאה "גָאט , ןופ רעבעגסױרַא םעד ,ןטעברַאוצ
 ךרוד ,עיצנַאטסדָאידַאר ַא םיא ןפַאשרַאפ וצ ןשינעדיירנייא עשלַאפ טימ
 -סיוא ןזָאלעג רע טָאה לייוורעד .סעיצַאניבמָאק-קיטילָאּפ ןוא -טפעשעג
 -ַאר יד תבוטל ,ןקידעש וצ ךעלטפעשעג ןיילַא ךיז ףיוא טָאלב ןייז ןצונ
 רערעווש רעד תמחמ ,זיא ?לַאנרושזדגרָאמ,, ןיא .רעײרדיקידָאּפס ָאיד
 ןייז ךָאנ שרוי ןופ גנורַאפרעדמוא רעד ןוא רעמיטנגייא ןופ טיײהקנַארק
 -עג ןרָאי רע40 ביײהנָא ןוא רע30 יד ןופ ףוס ןופ גנוטלַאװרַאפ יד ,טיױט
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 רעד ןיא ןָאט טנעקעג ןבָאה ןרוטנעגַא-סנָאנַא יד זַא ,שיטָאַאכ ױזַא ןעוו

 .טסולגעג טָאה ץרַאה רעייז סָאװ גנוטייצ

 ןופ גנוקריוו רעד ןופ ןעגנוטייצ עשידיי יד ןטיהוצסיוא ןצנַאגניא

 קיניײװ קיסעמשינטלעהרַאפ טקעריד ייז טָאה סָאװ ,סיזירק רענײמעגלַא

 "עג טינ ןבָאה סָאװ ,תוביס בילוצ ךעלגעממוא ןעוועג רעבָא זיא ,טרירַאב

 ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד .בצמ ןשימָאנָאקע רעייז וצ תוכייש ןייק טָאה

 -רעדנוה ערעווש ןקָאובוצנײרַא ןעמוקעגסיוא זיא ,לשמל ,"סטרעוורָאֿפ,

 ןלָאצַאב וצ ןטייצ-סיזירק עטסגרע יד ןיא דָארג סרעלָאד רעטנזיוט רעט

 ןיא ,ןטיציפעד עקידנטיײדַאב עריא ןקעד וצ ןוא עיצנַאטסדָאידַאר רעד רַאפ

 ןופ עיצַארָאּפרָאק"רעטסעװש רעד וצ *תואוולה, עקיזָאד יד טימ תוכייש

 "ַאב טנעקעג גנוטלַאװרַאפ-"סטרעוורָאפ , יד לייוורעד טָאה ,ָאידַאר רעד

 "טע ןופ ףוס םייב ןסנַאלַאב עריא ןיא ןטסולרַאפ עשירעטלַאהכוב ןזייוו

 ,*לַאנרושז-ןגרָאמ, ןוא "גָאט , ןופ םיתביילעב יד .ןרָאי-סיזירק עכעל

 "נא ןיא טרעטנָאלּפרַאפ ךיוא ןעוועג ןעגנוטייצ ערעייז ץוח א ןענייז סָאװ

 ןייא ןיא ןטלַאה טזומעג סיזירק ןופ תורצ יד רעביא ןבָאה ,םיקסע ערעד

 יז ןבָאה .ןטפעשעג עטכעלש ערעדנַא יד וצ םינמוזמ עשירפ ןגָארטוצ

 ןגָארטעגנײרַא ,דמערפ רעד ןיא זָאכיסּפ"סיזירק ןופ דחּפ ןצנַאג םעד

 ןבָאה ,עיפלעדַאליפ ןיא .רעטעלב ערעייז ןופ גנוטלַאורַאפ רעד ןיא

 ,"טלעוו רעשידיי, רעד ןופ רעבעגסױרַא יד ,ןוז ןייז טימ גרובזניג בקעי

 גנוטײצ-ץניוװָארּפ רעד ןופ הסנכה רעד ןופ ןקלָאמעג קרַאטשיוצ דימת

 ערעייז ןופ םיחוור עסיורג טַאהעג ןבָאה ייז ןעוו ,ןטייצ עטוג יד ןיא

 ןוא ,קורד רעייז ןפָארטעג קרַאטש טָאה סיזירק רעד ןעוו .ןטפעשעגיקורד

 "רַאפ זיא ,גנוטייצ רעד ףיוא זיולב ןזיוועגנָא רעמ ןבילבעג ןענייז יז

 ."איצומה ףיוא טקעלקעג טינ ייז ייב טָאה הלח/ יד זַא ,ךעלדנעטש

 "ָאקע; --- הרדס יד ןעגנוטייצ עשידיי יד ןיא ןייג ןביוהעגנָא טָאה

 ןצָקנומענרעטנוא ערעדנַא ןיא יו ,רעטעּפש לסיב ןיילק ַא זיולב *עימָאנ

 ןיא ךיז טָאה ןייב םוצ זיב תואצוה ןדיינש ןופ הוואת יד .עקירעמַא ןיא

 עקיזָאד יד ןעוו רעבָא ,1922 ףוס םורַא טליּפשעצ רעטעלב עשידיי יד

 ַאזַא טימ ןרָאװעג טריפעג ייז ןענייז ,ןביױהעגנָא ךיז ןבָאה סעיצַארעּפָא

 "עג ןיוש טלָאוװ עסערּפ עשידיי עצנַאג יד יוװ ,טייקטרעדורעצ רעזעוורענ

 .גנַאגרעטנוא ןופ לעוװש ןפיוא ןענַאטש

 "עג עשידיי ןקירד ןביוהעגנָא גרובזניג בקעי טָאה עיפלעדַאליפ ןיא

 ןיא גנוטייצ עשידיי עקיצנייא יד ןעװעטַאר ןעמוק ןלָאז ייז ,טיילסטפעש

 ןופ ןיול םעד ןדיינש ןעמונעג טָאה רע תעב ,טייז ןייא ןופ ,טָאטש רעייז

 .טייז רעטייווצ רעד ןופ ,רעביירש יד ןופ עקַאט רקיעצ רעד ,עטלעטשעגנָא

 ןבָאה עיפלעדַאליפ ןופ םירחוס עכעלשידיי ערעכייר יד וליפַא יוו ױזַא ןוא

 יטָאטש ערעכליב ליפ ךיוא יו ,תורצ-סטפעשעג ענעגייא ערעייז טָאהעג

 ןופ ףליה עסיורג ןייק *טלעוו עשידיי/, יד טָאה ,ןטלַאהוצסיוא תוקדצ עש

 .ערעטפָא ןרָאװעג רעביירש יד ןופ ןטינש-ןיול ןענייז .,ןגָארקעג טינ יז

 רעבעגסיױרַא רעקידטלָאמעד רעד ,ָאריּפַאש דוד זיא קרָאי-רינ ןיא

 "םַאפ ערעדנַא ענייז ןיא טרעטנָאלּפרַאפ ןטסרעממוצ ןעוועג ,*גָאט , ןופ
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 "ענ וצ ףיוא רעטשרע רעד ןעוועג רע זיא .םיקסע-רעזייה ןוא קנַאב ,קיר

 טָאה ,*לַאנרושז-ןגרָאמ, ןופ ,ןיקדירפ .גנוטייצ רעד ןופ ןרָאּפש ךיז ןעמ

 ,גנוטלַאװרַאפ-"סטרעוװרָאפ, רעד טימ קעדַאלװ ,טגלָאפעגכָאנ ךיג םיא

 ,הפגמ-עימָאנָאקע רעיינ רעד-טָא ןופ ןענַאטשענּפָא טינ ךיוא ןענייז

 ןעועג רעבָא זיא ןעגנוטייצ עשידיי יד ןיא ןטינש-ןיול ןינע רעד

 ןעגנולײטּפָא עלַא סָאװ ,םעד בילוצ ןטייקירעוװש עסיורג טימ ןדנוברַאפ

 -סעפ ןיא טריזינַאגרָא ןעוועג ןענייז עיצקודָארּפ-עסערּפ רעשידיי רעד ןופ

 םעד ןצונוצסיוא וואורּפ ןדעי טפמעקַאב רעטיב ןבָאה סָאװ ,סנָאינוי עט

 .רעטעברַא יד ןופ דרַאדנַאטס-סנבעל םעד ןקירדוצרעטנורַא ףיוא סיזירק

 ןענייז גנוטלַאװרַאפ-סטפעשעג רעד ןופ ?סעקינרענלָאק-עסיײיוװ , יד זיולב

 ,ןטינש-ןיול עפרַאש רָאּפ ַא ךָאנ ,ךיוא ייז ןבָאה .טריזינַאגרָאמוא ןעוועג

 סָאװ ,"דליג רעּפייּפסוינ; רעקידנגייטשפיוא רעד ןיא לאוג ַא ןענופעג

 ןעמ טָאה סעימָאנָאקע ןריפנייא .ץוש ריא רעטנוא ןעמונעג ייז טָאה

 ןעגנוטייצ עשידיי יד רעביא סרעגָאז-העד יד ןבָאה ,טזומעג טרָאפ ךָאד

 טָאה'מ ןעמעוװ רעביא ,רעגנערבנײרַאןסנָאנַא יד וצ סינ ,ןעמונעג ךיז

 רעד ייב רענידרַאפ עטוג ערעדנַא יד וצ רָאנ ,טייצ-סיזירק ןיא טרעטיצעג

 .רעביירש יד ןוא סרעצעז יד --- עסערּפ

 "מוא יד ןוא עטסקרַאטש יד זיא ןָאינוי רעייז םגה ,סרעצעז יד ייב

 לעטשעגנייא יד ןטלַאהנייא םוא ךיז טלדנַאה'ס ןעוו ,עטסכעלסימָארּפמָאק

 דָארג ךיז טָאה ,ןסניוועג-סטעברַא ערעדנַא ןוא ןהעש-סטעברַא ,ןעגיול עט

 ,טלעג ןרָאּפש טזָאלעג

 טרילבַאטע טַאהעג סרעצעז יד ןבָאה ןרָאי רע20 יד ןופ ךשמ ןיא
 -ױַא העש 6 רַאפ ,רעלָאד 12 ןופ ןױל-גָאט ַא ןעגנוטייצ עשידיי יד ןיא
 ןיא ,טעברַא העש בלַאה ַא טימ 4 רַאפ ;ןהעש עקיגָאטיײב ןיא ,טעב
 "עג ןיול רעד זיא ןדנוטשרעביוא רַאפ .גָאטרַאפ רעדָא טכַאנייב ,טנוװָא
 "עג טלּפָאד םיבוט-םוי ןוא סקיטנוז רַאפ ,רעכעה טנעצָארּפ 50 טימ ןעוו
 -עגלַא ןַא *לַאנָאשענרעטניא , רעייז ייב ןַארַאפ זיא םעד ץוח ַא .טלָאצ
 ןרָאּפשרַאפ וצ ףיוא ןסנָאנַא ןופ ןצירטַאמ ןצונ רַאפ זַא ,ריפנייא רעניימ
 ,טלָאצַאב ןגירק ּפַאש-סגנוטייצ רעדעי ןופ סרעצעז יד ןפרַאד ,ןצעז וצ ייז
 וצ טיירג ךָאד ןענייז ייז .ןסנָאנַא עקיזָאד יד אפוג ןצעזפיוא ןרַאפ יו
 לטרָאפ םעד רעביא הסנרּפ ןייק ןרילרַאפ טינ יז ןפרַאד ,טעברַא יד ןָאט
 יד ןיא סרעצעז עשידיי יד ןבָאה וצרעד .ןצירטַאמ עקיטרַאפ ןצוג ןופ
 -בַא ןביג סָאװ ,סענומָאק-ּפַאש ענעגייא ערעייז טריפעגנייא ןעגנוטייצ
 "רַא ןהעש עבלעז יד ןגירק לָאז רעטעברַא רעקידנעטש רעדעי זַא ,גנוט
 רעד ןופ ןיירַא ןגירק *?סענומָאק, עקיזָאד יד ,ןגעלַאק ענייז עלַא יו טעב
 -ומָאק רעייז ןיא רעדנוזאב רעצעז ןדעי ןופ ןיול םעד ךָאװ עלַא גנוטייצ
 עכיילג ןיא ,טלייטעצ םעד ךָאנ טרעװ טסנידרַאפ סָאד .עסַאק רעלַאנ
 סחוימ רערענעלק רעדָא רעדעסשג ןייק ןייז טינ ןעק רעצעז ןייק .םיקלח
 סָאװ ,ןַאמרָאפ רעד זיולב זיא םַאנסיױא ןַא ,ןגעלָאק ערעדנַא עגייז ןופ
 טגירק ןוא טעברַא יד ןויטוצנָא ףיוא תיבה-לעב ןופ טמיטשַאב טרעוו
 רָאנ ,טסניזרַאפ ןלַאנומָאק ןופ קלח ןייז ץוח ַא ,ןיול"רעביוא ןַא רַאפרעד
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 ןבילקעגסיוא רע טרעוו ,ןגָאזוצ-ױזַא ,תיבה-לעב םעד טערטרַאפ רע םגה
 ןביג סענומָאקיּפַאש יד .,ּפַאש ןיא רעטעברַא יד ןופ םכסה ןטימ זיולב
 לָאצ עטצענערגַאב ַא ןרעוו ןזָאלעגוצ ןלָאז סע זַא ,ףיורעד גנוטכַא ךיוא
 -רַאפ-לעטש) *סבָאס/, ןעמָאנ ןרעטנוא טנַאקַאב ,סרעצעז רעפלעהסיורַא
 -טימ-ענומָאק עקידנעטש יד ידכ ,ןטייצ-עפש ןיא רקיע רעד ,(רעטערט

 -רַאפ ערעסערג סָאװ ןוא ןהעש-רעביוא רעמ סָאװ ןבָאה ןלָאז רעדילג -
 ןשידיי ַא ןופ ןיול רעלעיציפָא רעד עקַאט זיא ,ןטייצ עטוג יד ןיא .ןטסניד
 -רַא געט 6 רַאפ ,ךָאװ ַא רעלָאד 72 ןעוועג רעצעז-סגנוטייצ ןקידנעטש
 זיב 100 ןופ ןפיול ןגעלפ ערעייז ןטסנידרַאפ עשיטקַאפ יד רעבָא ,טעב
 .ךָאװ ַא רעלָאד 5

 ןלַאפעגּפָא ןענייז סע ןוא טקרַאטשעג ךיז טָאה סיזירק רעד ןעוו
 סרעצעז יד ןבָאה .,ןטייז רעקיניײיװ ןרָאװעג טקורדעג ךָאד ןענייז ,ןסנָאנַא
 ךָאנ טָאה וצרעד .ןטסנידרַאפ ןדנוטשירעביוא רעקינייװ טַאהעג ןיוש
 ןעיירעקורד-ןָאינוי עשידיי עטלייצעג יִד ןּפָארטעג קרַאטש סיזירק רעד
 .טעברַא ןָא ןבילבעג ןענייז סרעצעז עשידיי ליפ .ןעגנוטייצ יד ץוחמ
 טימ ."סבָאס ,, רעמ ןזָאלוצ טזומעג ןיוש "סענומָאק ,,-סגנוטייצ יד ןבָאה
 רעייז ןופ סולשַאב ַא טיול ,טזומעג סרעצעז עקידנעטש יד ןבָאה טייצ רעד
 ,ןכָאװ ייווצ עֶלַא געט 12 ערעייז ןופ גָאט ןייא ןבעגקעװַא וליפַא ,ןָאינוי
 "רַא רעד ןיא ןעגנורעדנע ידיטָא ןופ טַאטלוזער סלַא .,ןזָאלסטעברַא ןַא וצ
 ףיוא טלעג רעקינייװ ןבעגעגסיוא זיולב טינ ןעגנוטייצ יד ןבָאה ,טעב
 -רַא עשירעצעז יד רָאנ ,ןטייז רעקיניײוװ טקורדעג ןבָאה ייז תמחמ ,ץַאז
 טעמכ זיא סע סָאװ םעד בילוצ ,טסָאקעג רעקיניײװ ייז טָאה ערעייז טעב
 "רעביוא רַאפ רעמ טנעצָארּפ 50 ןופ האצוה יד ןלַאפעגקעװַא ןצנַאגניא
 ןבָאה .םיבוט"םוי ןוא סקיטנוז רַאפ טלָאצעג לבָאד יד ןופ ליפ ןוא ןדנוטש
 "ןָאינוי רעד רעבָא ,עימָאנָאקע רעייז טַאהעג רעמיטנגייא-סגנוטייצ יד
 "עג ןענייז סרעצעז עטריזינַאגרָא יד ןופ ןסניוועג"ןָאינוי יד טימ ןיול
 -רַאפ רָאנ ןבָאה טייל-?ענומָאק; עטריגעליוירּפ יד .טרירַאבמוא ןבילב
 ,ןטסנידרַאפ ערטסקע ערעייז ןריול

 ערערעווש ליפ ַא ןעוועג עימָאנָאקע חרדס יד זיא רעביירש יד ייב
 -טימ עטסקינייװעניא ןופ טלַאהעג םומינימ רעד םגה סָאװ ,םעד תמחמ
 ןשרעצעז ןופ רעמ רעלָאד 2 טימ ,ךָאװ ַא רעלָאד 75 ןעוועג זיא רעטעברַא
 עטקיטפעשַאב עלַא ןופ לטרעפ-יירד יו רעמ ןענייז ,םומינימ ןלעיציפָא
 -ינימ םעד ןופ רעכעה טייוו ןטלַאהעג ערעייז טימ ןענַאטשעג רעביירש
 "עה רעייז בילוצ ,טנױלַאב רעסעב ןעוועג ןענייז רעביירש לייט א .םומ

 "עג ערעסערג ןגָארקעג ןבָאה ערעדנַא .רענעייל יד ייב תובישח רערעכ
 רעשיטסילַאנרושז ןוא ץנעטעּפמָאק רעלעיצעּפס רעייז בילוצ ,ןטלַאה
 רעייז וצ ךיז ןבָאה עטלָאצַאב-רעסעב יד ןופ עּפורג ַא ךָאנ .טייקנילפ
 יװ ,ןעגנוטייצ ערעייז ןיא ןטסניד עקירָאיגנַאל בילוצ ןביוהרעד הגרדמ

 "יירש ץרּפ .ל .י ןופ טנעמַאלגערדןָאינוי רעד .ללכב עיסעּפָארּפ רעד ןיא
 רָאנ ,םומינימ םעד ןצישַאב וצ זיולב טינ ,ןעוועג רעבָא זיא ןייארַאפ רעב
 יו ,םומינימ םעד רעביא ןטלַאהעג יד ןופ טינש ןייק ןזָאלרעד וצ טינ
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 ,סעּפע ןָאט וצ רעבעגסױרַא רעדָא רָאטקַאדער ַא ןביולרעד וצ טינ ךיוא

 .רעטעברַאטימ ַא ןופ שזיטסערּפ ןלענַאיסעּפָארּפ םעד ןרענימ לָאז סָאװ

 עקידנסיורד עלַא ךיוא ןבעגעג ןָאינוי-רעביײירש יד טָאה ץוש ןבלעז םעד

 "עג ןבָאה ןוא ןעלקיטרַא ערעייז טקישעגוצ ןבָאה סָאװ ,רעטעברַאטימ

 ַא ןטלָאגעג ןליפַא טָאה סע .ןרַארָאנָאה עקיסעמלגער עקידנעטש ןגָארק

 -עפָארּפ ַא ןופ גנולייצרעד רעדָא לקיטרַא ןַא רַאפ רעלָאד 15 ןופ םומינימ

 זיולב .קילעפוצ גנוטייצ ַא ןיא ןקורד ךיז טגעלפ סָאװ ,רעביירש ןלענָאיס

 ,ללכב רעטעברַאטימ עשידנעלסיוא ןוא ,דנַאלסיױוא ןיא ןטנעדנָאּפסערָאק

 "גײרַא טינ ןענייז רעדנעל ערעייז ןיא סעטוילַאו ענעדיײשרַאפ יד בילוצ

 ןענייז ןרַארָאנָאה ערעייז ןוא ןייארַאפ ץרּפ .ל .י ןיא ןרָאװעג ןעמונעג

 ןענייז ןעגנוטייצ יד טימ ןעגנודניברַאפ ערעייז .טרילוגער ןעוועג טינ

 טימ רעביירש יד ןופ ןכַאמּפָא עלעודיווידניא ךרוד טלעטשעגנייא ןעוועג

 .סעיצקַאדער יד

 ןשינערָאּפש-סיזירק יד ןופ תונברק עטשרע יד זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 עשידנעלסיוא יד ןעוועג ןענייז ןרָאטקַאדער ןוא רעבעגסױרַא יד דצמ

 "שפוצ יד ןעמוקעג ןענייז ייז ךָאנ .ןטנעדנָאּפסערָאק ןוא רעטעברַאטימ

 "רַא ןַא ,גנולייצרעד ַא ןקורדּפָא טפָא ןגעלפ סָאװ ,רעטעברַאטימ עקיל

 ,גנולעטשַאב-שזַאטרָאּפער ַא ןליפסיוא רעדָא ,דיל ַא ,לקיט

 סָאװ ,ןעגנוטייצ יד ןופ רעטעברַאטימ עקילעפוצ עקיזָאד יד טימ

 רעשרעביירש רעד ןיא רעדילגטימ ןעוועג ךיוא ןענייז ייז ןופ עטסרעמ יד

 -ירעווש טַאהעג ךעלטנגייא ןייארַאפ ץרּפ .ל .י רעד טָאה ,עיצַאזינַאגרָא

 טליפעג ךיז ןבָאה ייז ןופ ליפ ,ןטייצ עטסעב יד ןיא ןליפַא ,ןטייק

 ןעמענניירַא טפָא ןגעלפ ןעגנוטייצ סָאװ ,ןופרעד טעדווירקעג קרַאטש

 ,רעטעבראטימ ,עיסעפָארּפ רעטריזינַאגרָא רעד ןופ טינ רעטעברַאטימ

 ןופ ןרעוו טצישַאב ןוא ןרעוו ןעמונעגנײרַא טייצ רעד טימ ןגעלפ סָאװ

 ןייק טיג ןגירק ,רעדילגטימ-סנייארַאפ עקידרעירפ יד ,ייז תעב ,ןייארַאפ

 ,ןייארַאפ רעד ,סעלעטש עקידנעטש ףיוא ןרעוו וצ ןעמונעגניירַא סנַאש

 -גינַאב וצ טייקכעלגעמ יד סעיעקַאדער ןבעג וצ טנעמַאלגער םעד בילוצ

 .ץיינ טימ עסערּפ עשידיי יד ןשירפוצּפָא ןוא רעטעברַאטימ עיינ ןקיטס

 סע .גנוטייצ ַא ףיוא ןעגניוצפיורַא טנעקעג טינ םענייק טָאה ,רעביירש

 -קיטפעשַאב-קידנעטש יד זַא ,ןריפוצסיוא ךעלגעממוא ןעוועג וליפַא זיא

 "רַא רעייז ןופ גָאט ַא זיא סע ןעוו ןבעגּפָא ןלָאז סעיצקַאדער יד ןיא עט

 ייב ןרָאװעג טריציטקַארּפ זיא סָאד יװ ,ןטקיטפעשַאבמוא ןַא רַאפ טעב

 .טעברַא עטריזילַאודיװװידניא רעמ ַא טרָאפ זיא יירעביירש .סרעצעז יד

 ףיוא וליפַא ןטייברַאפ טלָאװעג טינ ןפוא-םושב ןבָאה ןרָאטקַאדער יד
 .רעביירש עקידנעטש ערעייז געט

 עטלָאצַאב-טסעב יד ןופ אקווד --- רעביירש טימ ןעוועג זיא רעגרע
 ךָאנ יז ןבָאה ןעגנוטייצ-גָאט יד ןיא סעלעטש ערעייז ץוח ַא סָאװ ---
 סלֵא ןטפירשטייצ ערעדנַא ןופ ןרָאטקַאדער סלַא סעלעטש ןטלַאהעג
 -יטסניא ןוא סעיצַאזינַאגרָא עכלעטפַאשלעזעג רַאפ רעביירש עקידנעטש
 א טָאה ןייארַאפ רעביירש רעד .ןרוטנעגַא-ןסנָאנַא ןיא רָאג יצ ,סעיצוט
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 ילּפוד-סעלעטש ןגעק קורד ןלַארָאמ ַא ןביאסיוא טװאורּפעג גנַאל טייצ

 .ןסנַאש-הסנרּפ ערעסעב ןבָאה ןלָאז עטקיטפעשַאבמוא יד ידכ ,סעיצַאק

 "עג ןקיזָאד םעד ףיוא ןָאטוצפיוא רעווש ןעוועג רעבָא זיא סעקידתושממ

 טשרעביל ןבָאה סעלעטש עקיטייז יד רעביא העדיילעב יד תמחמ ,טיב

 ,ןבילקעגסיוא ןבָאה ןיילַא ייז סָאװ ,ןשטנעמ ענעי דָארג ןבָאה טלָאװעג

 ןפיוא ,טרידנעמָאקער טלָאװ ןייארַאפ רעביירש רעד ןעמעוו יד טינ ןוא

 יד ןיא ןייארַאפ ץרּפ .ל .י רעד טָאה .ןוויטָאמ עשיטסינָאינוי ןופ סיזַאב

 "רעי יד ןופ ןפַאש טגעלפ'מ סָאװ ,דנָאפ-האוולה ַא טַאהעג ןטייצ עטסעב

 םורַא םי םייב ןעגנולייוורַאפ עקידרעמוז יד ןוא רעלעב-רעביירש עכעל

 סָאװ ,רעדילגטימ יד ןופ ערעקיטפרעדַאב יד ןציטש וצ ףיוא ,קרָאייוינ

 .ןעגנוטייצ יד ןיא סעלעטש ןגירק וצ טַאהעג טינ לזמ ןייק ןבָאה

 עניילק ןגָארקעג גנַאל ןרָאי ןייארַאפ ןופ ןבָאה רעביירש עסיוועג

 ץרּפ ןכרוד ןרעװ ןפלָאהעג טפָא ןגעלפ ךיוא .סעיסנעפ עכעלטנכעוו

 -עג טינ עיצַאזינַאגרָא רעד וצ רָאג ןבָאה סָאװ ,רעביירש ענױזַא ןייארַאפ

 ַא טריפעגנייא ןייארַאפ רעד טָאה סיזירק ןופ בייהנָא םיב .טרעה

 ןענייז סָאװ ,ןטרעצנָאק ,סמויזָאּפמיס ,סעיצקעל ןופ םורָאפ ןכעלטנכעוו

 ןעגנוטייצ יד ןעו  .דנָאפ-ףליה ןרַאפ לַאװק-הסנכה לקיטש ַא ןעוועג

 "וצ יד סעּפע ןענידרַאפ וצ ןבעג וצ טרעהעגפיוא ,עימָאנָאקע םשל ,ןבָאה

 יו ,ןָאט טנעקעג טינ רעמ ייז רַאפ ןייארַאפ רעד טָאה רעביירש עקילעפ

 ףיוא ייז ןפלעה וצ רעדָא ,דנָאפ-ףליה םעד ןרעסערגרַאפ ןיא ךיז ןעימ וצ

 .טקעיארּפ-"רעביירש-" יע .יּפ .וילבָאד, ןופ סעלעטש-ףילער יד

 עשידנעלסיוא ,ןטנעדנָאּפסערָאק ןופ ןובשח ןפיוא סעימָאנָאקע עלַא

 "עג טינ רעבָא ןענייז רעטעברַאטימ עגיה עקילעפוצ רעדָא ,רעטעברַאטימ

 -ַאטשעגוצ יז ןענייז .ןעגנוטייצ יד ןופ רעבעגסױרַא יד רַאפ גונעג ןעוו

 ,טגָאזעג יװ .ןעגנורעדָאפ טינשדןיול טימ ןבַאטשיעיצקַאדער יד וצ ןענ

 ןעוועג ,םיקסע ערעדנַא ענייז תמחמ ,"גָאט, ןופ רעבעגסױרַא רעד זיא

 רעביירש יד .רענמ טינש-ךיול רעטסקרַאטש רעד ןוא רעטשרע רעד

 טלגנַארעג ךיז ןבָאה ןייאַאפ ץרּפ .ל .י רעד ןוא עיצקַאדער-?גָאט , ןופ

 "רעניא ןַא יו ,טשרעוצ ,זָאכיסּפ"הדירי ןוא סיזירק רעד רָאנ .םעד ןגעק

 עשיגָאלָאעדיא רעביא עיצקַאדער רעקיזָאד רעד ןיא גנורעטילּפשעצ עכעל

 עכעלרעי עקיסעמלגער טעמכ ןעוועג םרוג ןבָאה ,רעטעּפש ןצַאזנגעק

 טינ טקורעגרעטנורַא ןבָאה סָאװ ,(1938 ןוא 1932 ןשיוװצ) ןטינשדןיול

 רעד רָאנ ,רעטעברַאטימ עטלָאצַאב-רעסעב יד ןופ ןטסנידרַאפ יד זיולב

 .ךָאװ ַא רעלָאד 55 םורַא זיב ןלַאפעג זיא אפוג םומינימ

 -סערָאק ףיוא תואצוה:עיצקַאדער יד ןענייז ?לַאנרושזדןגרָאמ , ןיא

 "רעביירש רעד זיא ךיוא גָאט, ןיא יו רעסערג ליפ ןעוועג ןטנעדנָאּפ

 ײלרעלַא ןכַאמ טזָאלעג ןטרָאד ךיז טָאה .רערעטלע ליפ ַא ןעוועג בָאטש

 ןוא רעטעברַאטימ עסיוועג ןרינָאיסנעּפ ךרוד ,סעיצַאניבמָאק-שינערָאּפש

 ַא .ןטלַאהעג עבלַאה ףיוא --- טיילעגנוי טימ רעטרע ערעייז ןעמענױַאפ

 "טימ-"לַאנרושז"ןגרָאמ,, ןופ טייקכעלברעטש ערעסערג יד טָאה םעד ץוח

 רַאפרעד .גנוטייצ רעד רַאפ סעימָאנָאקע יד טכַאמעג רעטושּפ רעטעברַא
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 -נעטש יד רַאפ עזַאב-ךיול ערעכעה ַא ןרָאװעג ןטלַאהעגנייא ןטרָאד זיא
 -ָאירעּפ עלַא ףיוא טקוקעג טינ ,רעטעברַאטימ עטסקינייוװעניא עטסקיד
 | .ןשינערָאּפש עשיד

 ַא .ןטילעג ןטסקיניײװמוצ רעביירש יד ןבָאה "טטרעוורָאפ, ןיא
 לייט ַא ןענייז ,ערענעלק ןעוועג ןענייז ןטינש-ןיול ערעייז סָאװ םעד ץוח
 גנורעסעב רעטשרע רעד ייב ןרָאװעג טרעקעגקירוצ ןטינש עקיזָאד יד ןופ
 טָאה סָאװ ,ָאידַאר ריא ןופ רעד ,גנוטייצ רעד ןופ ןטפעשעג יד ןיא
 ןענייז ןטינש לייט ַא .רעטלעג עשירפ ריא וצ ןגיילרעד וצ טרָאּפשרַאפ
 ,רעביירש יד דצמ שינענָאמרעד ַא ךָאנ טשרע ןרָאװעג טרעקעגקירוצ
 הרוש עטשרעטנוא יד .טקריװעג טרָאפ ןבָאה ןשינענָאמרעד יד רעבָא
 עיצַאזינַאגרָא עשרעביירש יד זיא ןרָאי רע20 יד ןופ ףוס םייב זַא ,זיא
 קילדנעצרָאי ַא טימ יװ ,דנַאטשוצ ןטוג ַאזַא ןיא טינ טייוו ןעוועג ןיוש
 ,רעירפ

 ןיא דָארג ,טכיירגרעד ָאי ןייארַאפ ץרּפ .ל .י רעד טָאה ךַאז ןייא
 -קַאדער ןוא רעבעגסױרַא יד דצמ גנונעקרענָא עלעיציפָא --- טייצ-סיזירק
 רעביירש יד ייב ןגירקוצסורַא ידכ זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה סע .ןרָאט
 העדיילעב יד ןענייז ,ןטייקירעווש ערעדנַא ןוא סקיירטס ןָא ןטינשיןיול
 .י ןטימ ןטקַארטנָאק ןביירשוצרעטנוא טיירג ןעוועג ןעגנוטייצ יד רעביא
 -סודניא-גנוטייצ רעד ןופ סנָאינוי ערעדנַא עלַא טימ יו ,ןייארַאפ ץרּפ .
 .בַא :דָאזיּפע רעשימָאק ןייא ןעמוקעגרָאפ זיולב זיא ייברעד .עירט
 ןַא ןביירשוצרעטנוא ןעמוקעגסיוא לָאמ ןטשרע םוצ זיא םיא ןעוו ,ןַאהַאק
 םיא ךיז ןבאה ,ןָאינוי-רעביירש ַא טנעקרענָא סָאװ ,טנעמוקָאד ןלעיציפָא
 זַא ,רעכיז ןעוועג זיא רע .סורדרַאפ ןופ ןרערט ןגיוא יד ןיא טלעטשעג
 ינוא שממ טעװ סָאװ ,טקַא ןַא וצ וצ רע טמיטש טפירשרעטנוא ןייז טימ
 .ןעגנוטייצ עשידיי יד ןעגנערברעט

 ןשינעײװכָאנ יד ןוא "גָאט , ןיא הלהחב-קיירטס יד .8

 ןיא הלהב-קיירטס יד ןרעוו ןבירשעגוצ זומ תורצ:סיזירק לקיצ םוצ
 -ידיי עקיטכיוו עקיזָאד יד טכַארבעגמוא רָאה ןייא םוא טָאה סָאװ ,*גָאט,
 "גָאט, ןיא טיירטש רעד זיא ,םיכוסכס ענױזַא עלַא יװ .גנוטייצ עש
 -נײרַא ןענייז ףמַאק ןופ טרַאזַא ןיא .הביס ןייא ןופ טינ ןסקַאװעגסױרַא
 סָאװ ,תוינּפ ײלרעלַא טימ ,ןטנעמעלע עקיטייז ליפ ןרָאװעג ןטכָאלפעג
 המוהמ רעדי-טָא ןופ לצרָאװ רעד .הקולחמ יד ןזָאלבעגרעדנַאנַאפ ןבָאה
 "דוב-עיצקַאדער ןופ ןשינערָאּפש-סיזירק יד ןיא טקעטשעג רעבָא טָאה
 ,טעשז

 ןופ ףוס ןזיב 1925 רַאונַאי ןופ ,"גָאט , ןופ תיבה-לעב רענלָאּפ רעד
 -ירבַאפ רעקיזָאד רעד  .ָאריּפַאש דוד ןעוועג זיא ,1940 ןיא ,ןבעל ןייז
 -נגייא ,סעיצַאלָאטסגיא-סגנוטכיילַאב עשירטקעלע ןוא ןּפמָאל ןופ טנַאק
 -ײטרַאּפמוא , יד טָאה ,ןטפעשעגיקנַאב ןיא ףתוש ןוא רעזייה ןופ רעמיט
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 : תוטשּפ רעטסכַאפנייא רעד טימ טנרָאװַאב גנוטייצ ןייז ןופ "טייקשיא
 -סינויצ רעטנַאקַאב ַא ; סעשָאגרַאמ .ש .רד ןעוועג זיא רָאטקַאדער ןייז
 ,גרעבדלָאג .צ .ב ,רָאטקַאדער-ףליהעג ןייז .רעביירש ןוא רעוט רעשיט
 "רעד ,טייצ רעד טימ ,ךיז טָאה סָאװ ,טסינָאטעילעפ רעשיטסיקניל ַא
 ןיא "רַאסימָאק ףיוה, ןשיטסינילַאטסיָארּפ ַא ןופ עלָאר רעד וצ טניד
 רע טָאה ,בָאגוצ ַא יו .םזילַאנרושז ןשידיי-ךעלרעגריב רענַאקירעמַא
 סלַא ,םינָאלס לאוי ,רעטרָאּפער ןקנילפ ןוא רעטכיד םעד טַאהעג ךָאנ
 רעקידמינּפ-"יירד רעד-טָא .םיקסע עשיטילָאּפ רענַאקירעמַא רעביא ץעּפס
 ןיא טַאלב ןייז טימ ָאריּפַאש רעה םעד ןעניד טפרַאדעג טָאה לעטשנייא
 ; רָאטקַאדער ןכרוד --- יירעוט-ללכ רעשידיי ךעלרעגריב ןוא םזינויצ
 יכָאנ ערעייז ןוא ןטסינומָאק עשידיי ייב רענעייל םיא רַאפ ןגירקעגניירַא
 ןוא הסנכה רעמ טימ םיא ןגרָאזַאב ;רָאטקַאדער-טימ ןכרוד --- רעפיול

 ןוא ; םינָאלס לאוי ןופ ףליה רעד טימ --- *לָאה ינעמעט , ייב שזיטסערּפ |
 טכַאמ יד טָאה סָאװ ,ײטרַאּפ רעדנַא רעד וצ ךיז ןרַאשוצוצ ,קחדה תעשב
 ַא ןעוועג ךיוא זיא םינָאלס סָאװ ףיוא ,קרָאיײינ טייטס ןוא טָאטש ןיא
 .םידַאמ

 רַאפ וליפַא ,ענטעמַאה לסיב שּפיה ַא ןעוועג זיא ?עיניל, עקיזָאד יד
 יאדווא ץכעריפ ַאזַא טָאה אפוג עיצקַאדער רעד ןיא .רענעייל עוויאַאנ יד
 ,רעביירשיקינָארכ ,ןטסיצילבוּפ .גנורעטסײגַאב ןייק ןפורעגסױרַא טינ
 "עמַאזגיױבמוא , ןיא טלייטעגנייא ךיג ךיז ןבָאה סרעטרָאּפער וליפַא
 "מינּפיליפ ןופ ליונק םעד ןדיימוצסיוא טגילקעג ךיז ןבָאה סָאװ ,םידיחי
 ןעוו ןטלעז ,"ןַאּפש ןיא ןעגנַאגעג; ןענייז סָאװ ,ענױזַא ןיא ןוא ; טייקיד
 רעכיז ןעוועג טינ לָאמ ןייק ןענייז ?ןטסילַאיָאל , יד וליּפַא .קידנליוו
 .טנעמָאמ םענעבעגעג ַא ןיא גנוטייצ רעד ייב טליג סע ?עיניל , רעסָאוװו
 רעבעגסױרַא רעד ואוו ,אפוג עיצקַאדער רעד ןיא ןעוועג זיא רעגרע ךָאנ
 ,סרעגָאז-העד טּפױה יו ,טשימעג דימת ךיז ןבָאה רעטלַאװרַאפ ןייז טימ
 טעװ סע סָאװ ,ןעזוצנייא ףיוא גונעג קנילפ ןעוועג טינ ןענייז ייז םגה
 .ןסערעטניא עלעירעטַאמ ערעייז ןעניד ןטסעבמַא

 טסָארּפ וצ ןיוש עיצקַאדער רעד ןיא רעבעגסױרַא רעד טָאה וצרעד
 -יפ ַאזַא ייב ,"שרעה ןוא לייטעצ/,, ןופ ,עלומרָאפ עטלַא יד טריפעגנייא |

 םעד ןגָארטעג טָאה רָאטקַאדער-ףעש רעד זַא ,ןעמוקעגסיוא זיא ץכער
 "ער רעד רעביא העד-לעב רעתמא רעד רעבָא ,טמַא ןייז ןופ לוטיט ןבושח
 סנעמעוו ,רָאטקַאדער-טימ רעד ןעוועג רָאג זיא גנוטייצ רעד ןופ עיצקַאד
 ספעש םעד שינכעט ןריפסיוא ןיא ןײטשַאב טלָאזעג טָאה סע טעברַא
 טריפעג רעדנוזַאב ץנַאג טָאה "ץעפס, רעשיטילַאּפ רעד .ןוויטקעריד
 ןעועג ןענייז יירד יד:טָא ןשיװצ םיכוסכס .טַאלב ןיא םיקסע ענייז

 ,רָאטקַאדער-טימ ןטימ רָאטקַאדער ןשיוצ ,רקיע רעד .ךעלדיימרַאפמוא
 -ענַָאיסעפָארּפ ךעלנעזרעּפ יד ץוח ַא ,"סעיגָאלָאעדיא , ערעדנוזַאב ערעייז
 רעביא םיכוסכס ערעטיב וצ טריפעג טפָא ןבָאה ,תונובשח-שזיטסערּפ על
 וצ ןעמוקעגסיוא זיא רעבעגסױרַא םעד .טָאלב ןופ עינָאמעגעה רעד
 ץכעריפ ענעגייא ןייז סָאװ ,םיכוסכס יד ןיא ררוב ַא ןופ עלָאר יד ןליּפש
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 זַא ,ןרָאװעג ןלעפעג ױזַא םיא זיא עלָאר עקיזָאד יד .,ןפורעגסױרַא טָאה

 לע ערעדנַא םינינע-עיצקַאדער ןגעוו ןעגנוטַארַאב וצ ןעיצוצ טגעלפ רע
 -ייז םיקסּפ ענייז .למוט םעד ןרעסערגרַאפ וצ ידכ ,רעטעברַאטימ ערעט
 -ָאמ רעד ןופ רָאנ ,תונובשח עשיטקַארּפ ןופ טינ ןעגנַאהעגּפָא טפָא ןענ
 רעטיירטש יד ןופ רעטייווצ ַא רעדָא רענייא סָאװ ,גנוקריוו רענַאטנעמ
 רע ןעמעוו ,םעד ןָא ןעגנאהעגּפָא זיא ץלַא .טביאעגסיוא םיא ףיוא טָאה
 .טרעהעגסיוא טצעלוצ טָאה

 ןרָאּפש וצ קשח רעד ןסקאוועג רעבעגסױרַא םייב זיא סע רעמ סָאװ
 ןעמוקעגסיוא םיא זיא רעקרַאטש ץלַא ,תואצוה-עיצקַאדער יד ןופ טלעג
 רעשינכעט רעד ןעוועג זיא סָאװ ,רָאטקַאדער-טימ ןפיוא ךיז ןענעלוצנָא
 ךָאנ ,1928 ןיא יװ טעּפש ױזַא .ןטעברַא-עיצקַאדער עלַא ןופ רעריפנָא
 "ער םעד ןקירעדינרעד טוװאורּפעג טָאה רָאטקַאדער-טימ רעד יוװ םעד
 -טָאטש רעד ןיא ןַאידרַאװגַאל רָאיעמ ןגעק גנולעטש ַא רַאפ רָאטקַאד
 ןופ דלוש עתופתוש יד ןעוועג ךעלטנגייא זיא סָאװ ,1937 ןופ לַאװ
 -ייצ יד טָאה סָאװ גנולעטש ַא ,רָאטקַאדער ןטימ ןעמַאזוצ רעבעגסױרַא
 םייב ןעמונעגסיוא רָאטקַאדער-טימ רעד טָאה --- טרימַאלב שּפיה גנוט
 םיא טָאה רע :טקעיָארּפ:רָאּפשנײא םעיינ לגָאּפש ַא טימ תיבהילעב
 ץוט ַא ןופ ןרעוו וצ רוטּפ ,הצע יד ןבעגעג ,רעבעגסױרַא םעד ,ךעלמענ
 רעטיוט , ַא ןעוועג ,גנוניימ ןייז ךָאנ ,ןענייז סָאװ ,רעטעברַאטימ ערעטלע
 ןשינכעט-שינַאקירעמַא ןקידווענח ןפיוא --- ?דואוו דעד, --- ?טסַאלַאב
 טימ ןעמענרַאפ טלָאװעג רָאטקַאדער-טימ רעד טָאה טרָא רעייז .ןושל
 רעטנוא סָאװ ,ןלוש-לטימ עשידיי יד ןופ ןשטנעמ עגנוי עקנילפ עכעלטע
 -גואוו ןָאטפיוא טזָאלעג ,ןטלַאהעג עקיטשינ רַאפ ,ייז ןבָאה ץכעריפ ןייז
 .גנוטייצ רעד רַאפ רעד

 -קַאדער-טימ רעד טָאה ,ןָאינוי-רעביירש רעד ןופ דילגטימ ַא ןײלַא
 ןּפַאטנָא טװאורּפעג ןסעומש עטַאװירּפ ןיא רָאנ ,ךיז טייטשרַאפ ,רָאט
 .ןצונוצסיוא ןייז ךעלגעמ טעװ יצ ,רעטעברַאטימ עסיוועג ייב קפוד םעד
 "רַא לקיטש ַאזַא ןריפוצכרוד ףיוא עיסעפָארּפ רעד ןופ הדירי-סיזירק יד
 סנטסרעמ ןענייז עכלעוו ,ןטינש-ךיול יד טריפעגסיוא טָאה'מ יו ,טעב
 טײטשרַאפ .אפוג סעקינווָאנישט עשירָאטקַאדער יד ףיוא ןעוועג לח טינ
 ןטקעיָארּפ ענױזַא טָאה רעדילגטימ ןייארַאפ ץרּפ יד ןופ רענייק זַא ,ךיז
 -עג רָאג ןיוש ןַאלּפ רעד רעבָא זיא תיבה-לעב םעד .טקיטומרעד טינ
 עיצקַאדער ןיא ןגָארטמורַא ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סע ןוא ,ןרָאװעג ןלעפ
 לטעצ ןפיוא ךיז טניפעג סע רעוו ,םעד ןגעוו ןעגנַאלק עקידנריזילַארָאמעד
 -עג ךיא טָאה סע .טינ רעװ ןוא ,עימָאנָאקע ןופ תונברק 12 יד ןופ
 םענעגייא ןייז ןלעטשפיונוצ ןעמונעג טָאה רָאטקַאדער רעד זַא ,ןסייה
 -טימ םעד ןופ טדיישרעטנוא ךיז טָאה סָאװ ,"עקיטיונמוא, ןופ לטעצ
 זיא בַאטש-"גָאט, ןופ טייקינייא עכעלרעניא יד .לטעצ סרָאטקַאדער
 .ןרָאװעג טקידעשַאב קרַאטש ןעגנַאלק יד-טָא ךרוד

 -נָאלּפרַאפ ךיז "גָאט, ןופ רעמיטנגייא רעטלַא רעד טָאה לייוורעד
 -רעּפ"ןייר ןיא ךיוא יו ,ןטפעשעג עקידנסיורד ןיא יינ סָאד ףיוא טרעט
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 וצ ןעמוקנָא טזומעג טָאה רע זַא ,רעגייטש ַאזַא ףיוא ,םינינע עכעלנעז
 ,האוולה עסיורג גונעג ַא ןבעג םיא ןלָאז ייז ,םישרוי עקיטפנוקוצ ענייז
 ,ןגָארקעג רע טָאה טלעג סָאד .םעלק ןופ ןכירקסױרַא ןענָאק לָאז רע
 -סטפעשעג ןופ ןעיצקירוצ ןצנַאגניא ךיז לָאז רע זַא ,גנידַאב ןטימ רעבָא
 הרירב רעדנַא ןייק .החונמב ןרָאי עטצעל ענייז ןבעלּפָא לָאז ןוא גנוריפ
 .ןעגנוגנידַאב יד-טָא ףיוא ןייגנייא טזומעג רע טָאה ,טאהעג טינ רע טָאה
 לָארטנָאק ַא רעטנוא ןרָאװעג טלעטשעג גנולצולּפ "גָאט, רעד זיא ױזַא
 יז ןבָאה שידיי ןייק סָאװ ,החּפשמיָאריּפַאש רעד ןופ טייל ערעגנוי יד ןופ
 זיא ,רָאפ ךיז טימ טלעטש יז סָאװ ץלַא ןוא ,גנוטייצ יד .טנעקעג טינ
 ַא ןעוועג ,ןטרעּפסקע עשיטַאקָאװדַא ערעייז רַאפ ,רקיע רעד ,ייז רַאפ
 ףרַאד ,טוג טינ טייג סע ןעוו סָאװ ,ןטפעשעג ערעדנַא עלַא יו ,טפעשעג
 .ןרידיווקיל רעכיג סָאװ סע ןעמ

 סניקדירפ רָאדיזיא ןופ עטשרוי ןוא הנמלא יד ךָאנ זיא וצרעד
 זיא .סָאריּפַאש עגנוי יד ןופ עטתנתוחמ ַא ןעוועג *לַאנרושז-ןגרָאמ,
 ןלָאז ייז ,*גָאט, ןופ עטלעטשעגנָא יד ןריזירָארעט ןופ הרדס ַא קעװַא
 ןעניול ךיז לָאז סע זַא ,ןטסנידרַאפ ערעייז ןופ ליפוזַא ןדיינש ןזָאל ךיז
 ,טַאלב סָאד ייז ןסילש טינ ןעוו ,גנוטייצ רעד טימ ןיײגוצנָא סָאריּפַאש יד
 -ניד יד:טָא ןופ ףיול ןיא ."לַאנרושז"גרָאמ,, ןטימ ךיז ןקינייארַאפ ןוא
 רָאטקַאדער-טימ רעשיטסיקניל רעד זַא ,טכַאמעג דָארג ךיז טָאה ןשינעג
 טָאה טרָא ןייז .עיצקַאדער ןיא טמַא ןייז ןופ ןרָאװעג טקיטײזַאב זיא
 -ַאר ןוא טנעגַאךסנָאנַא רעמ ןעוועג זיא סָאװ ,טסילַאנרושז ַא ןעמונרַאפ
 -קַאדער-טימ רעיינ רעקיזָאד רעד זיא ,בגא .רעביירש יװ ,טנעגַאדָאיד
 -טימ רעשיטסינילַאטס רעד .דצ סרָאטקַאדער-ףעש ןופ ןעוועג ךיוא רָאט
 -קַאדער ןכעלרעניא ןופ ןסױטשעגסױרַא טליפרעד ךיז טָאה רָאטקַאדער
 רעד טָאה ,טבעלעג ךָאנ טָאה ָאריּפַאש דוד ןמזילכ לָאנ .לָארטנָאק עיצ
 ,זיא סע יװ ,טעװ רע זַא ,טפָאהעג ץלַא רעביירש רעשיטסינילַאטסרָארּפ
 ךָאנ .ןברָאטשעג ָאריּפַאש דוד רעבָא זיא .הלודג רעד וצ ןעמוקקירוצ
 ןופ עיצקַאדער רעד ןיא יו ,ןטפעשעג יד ןיא סָאַאכ רעד זיא טיוט ןייז
 ,לַאפָארטסַאטַאק טושּפ ןרָאװעג ,"גָאט;

 -ניד עטלפייווצרַאפ עטצעל יד וצ ןעמוקעג 1940 ףוס םייב זיא ױזַא
 -נָא יד טימ ,רעמיטנגייא--"גָאט , יד ןופ ןטַאקָאװדַא יד ןשיווצ ןשינעג
 ערעדנַא יד תמחמ ,סרעצעז ןוא רעביירש יד טימ ,רקיע רעד ,עטלעטשעג
 ףיוא ךעלסילשסיוא ןזיוועגנָא ןעוועג טינ שיטערָאעט ןענייז רעטעברַא
 סרעצעז ןוא סרעביירש יד רַאפ וויטקַא .גנוטייצ רעשידיי ַא ןיא טעברַא
 -רָא-בַאטש-*גָאט, ערעייז ןוא סנָאינוי ערעייז ,ךעלריטַאנ ,ןעוועג ןענייז
 טריפעגנָא ןעוועג טלָאמעד זיא ןייארַאפ ץרּפ . .י רעד .סעיצַאזינַאג
 סלַא ,(ןויבצ) ןַאמּפָאה .ב .רד ,רעלעטשטפירש ןשיטסילַאיצָאס םעד ןופ
 . ןעועג טינ ךיוא זיא עיסימָאק-בַאטש עיצקַאדער רעד ןיא .טנעדיזערּפ
 עּפורג רעשיטסינילַאטסדָארּפ רעד ןופ שטנעמ רערעכיז רעקיצנייא ןייק
 רעטעברַאטימ לָאצ ַא ףיוא טקריוועג גרעבדלָאג .צ .ב טָאה .רעביירש
 -ַאגרַאמ .רד טימ ,גנוטלַאװרַאפ ןייארַאפ ץרּפ יד זַא ,קָאנושַארטס ןטימ
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 -כָאנ טעװ ,אפוג עיצקַאדער רעד ןופ עיסימָאק-בַאטש רעד ןיא דצ 'סעש
 .בַאטש ןופ ןשטנעמ 12 ןגָאוּפָא ןלָאז ייז ,רעמיטנגייא-"גָאט , יד ןבעג
 ןוא םיא ןָאטכָאנ ייז ןלָאז ,הסנרּפ רעייז ןעװעטַאר ןליוו ייז ביוא ןוא
 -סוינע יד ,רעביירש עשילגנע יד ןופ עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא ןײגנײרַא
 ,ןסערעטניא ערעייז ןצישַאב ןיוש טעװ סָאװ ,"דליג רעּפייּפ

 ידכ ,"דליג; ןינע רעד ןצרוק ןיא ןרעוו טנכייצרַאפ ,בגא ,ָאד ףרַאד
 רענַאקירעמַא ןופ דנַאברַאפ רעדיטָא יװ רעכעלדנעטשרַאפ ןרעוו לָאז סע
 -עגנײרַא טנעקעג טָאה עטלעטשעגנָא-סטפעשעג ןוא רעביירשיסגנוטייצ
 -ןָאלּפ ןכעלרעפעג ַא ןרעגרערַאפ וצ ,ןרעװ טצונעגסיוא ןוא ,ןרעוו ןגיוצ
 ,טַאלב שידיי ַא ןיא רעט

 -צוש יד ןענייז דנַאל ןיא סיזירק םעד תמחמ ןעוו ,1932 ,רעמוז ןיא
 רענַאקירעמַא יד ןופ עטלעטשעגנָא-סטפעשעג ןוא ןטסילַאנרושז עזָאל
 זייורעטנזױט סעלעטש ערעייז ןופ ןרָאװעג ןפרָאװעגסױרַא ןעגנוטייצ
 תמחמ ,טיורב-לטעב ןוא רעגנוה וצ טושּפ ןרָאװעג טצעזעגסיוא ןענייז ןוא

 "נוא ,ןרָאי ערעטעּפש יד ןופ סעידיסבוס-רעביירש "יע יּפ ,וילבָאד , ןייק |
 ,טרינָאיצקנופ טינ ךָאנ ןבָאה ןַאלּפ -טעברַא-ךרוד-ףליה סטלעווזור רעט
 יד ןופ רענייא ןוא *טסינמולָאק , רעטסרעלוּפָאּפ רעד ,ןורב דואווייה טָאה
 רענייא ךיוא בגא ,עסערּפ רענַאקירעמַא רעד ןיא סרענידרַאפ עטסערג
 -עג םחרמ ךיז ,דנַאל ןיא רעביירש עלַארעביל עטסקיטכירפיוא יד ןשיווצ
 -ַאגרָא וצ ןביױהעגנָא ייז טָאה רע ןוא םירבח-עיסעּפָארּפ ענייז ףיוא ןעוו
 טינ טרעכיזעג ןיילַא םיא טָאה טעטירַאלוּפָאּפ ןייז .ןָאינוי ַא ןיא ןריזינ
 ןיא ןעוועג וליפַא זיא רֶע ,סעסָאב יד דצמ סעיצַאנימירקסיד ןגעק זיולב
 -יט לאנָאשענרעטניא, רעד ןופ סעקינװָאנישט יד ןעגניווצ וצ עגַאל רעד
 וװָא ןָאשיירעדעפ ןאקירעמַא, יד זַא ,ןביולרעד וצ "ןָאינוי לַאקיפַארגָאּפ
 -נוזַאב ַא "דליג רעּפײּפסוינ ןַאקירעמַא, סנורב ןקיליװַאב לָאז "רָאבייל
 -רַאפ םעד ןיא ,עיצַאזינַאגרָא רעביירש עלַאנָאיצַאנ סלַא רעטרַאשט ןרעד
 ,דנַאל ןופ סנָאינוי דיירט עלַא ןופ דנַאב

 רעייז ןעמוקעגנָא רעבָא זיא רעביירש רענַאקירעמַא יד ןריזינַאגרָא
 -לַא רעד סוילּפ ,סיזירק ַא ןיא סעלעטש ןרילרַאפ וצ ארומ יד .רעווש
 -יירפ-עסערּפ, ןוא "טפאשרעלטסניק רעיירפ, ןופ שינעדערנייא רעט
 ןלעו סרעביירש יד ןעוו ,"ןרעוו טקיטלַאװגרַאפ, ןלעװ סָאװ ,?טייה
 -ַאק ןגעק רעטעברַא תבוטל שיאיײטרַאּפ ,ןטסינָאינוי-דיײרט ןרעוו ןײלַא
 טייצ ןייא וצ .טעװעמַאהעג טעברַאעיצַאזינַאגרָא יד טָאה ,ןטסילַאטיּפ
 רעד וצ ןייארַאּפ ץרּפ .5 .י ןופ טַאגעלעד ַא ןדַאלעגנייא וליפַא ןורב טָאה
 -עייז ןענעק ןלָאז ןטַאגעלעד יד ידכ ,דנַאלוװילק ןיא ןָאשנעװנָאק-?דליג;
 ַא ןופ ץגעטסיזקע רעד ןגעװ ןלייצרעד רעביירש-םירבח עקיטרָא ער
 רַאפ טָאה סָאװ ,עסערּפ רעשידיי רעקיצנָאמעציּפ רעניילק רעד ןיא ןָאינוי
 יו ,ךָאװ ַא רעלָאד 75 ןופ םומינימ ַא טפמעקעגסיוא רעדילגטימ עריא
 ןטָארטעגפױא זיא ,ןייארַאפ ץרּפ ןופ טנעדיזערּפ טלָאמעד ,ןילדע םַאיל
 ןליפַא טָאה ןייארַאפ ץרּפ רעד .ןָאשנעװנָאק-דליג רעד ייב טסַאג סלַא
 רעד ,םידדצ עדייב רָאנ ,."דליג, רעד ןופ גייווצ ַא ןרעוו ןגעוו טכארטעג
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 טינ טעװ "דליג ,, יד זַא ,ןעזעגנייא ןבָאה סרעריפ-"דליג;, יד ןוא ןייארַאפ
 -רַאפ םוצ רעדילגטימ טרעדנוה עכעלטע ךָאנ ןופ רעייטש טימ ןרעוו ךייר
 רענַאקירעמַא יד .ןופרעד ןדייל ןלעו רעביירש עשידיי יד תעב ,דנַאב
 ףיוא ןייגנייא טזומעג טלָאמעד טָאה עיצַאזינַאגרָא-רעביירש עלַאנָאיצַאנ
 רעקרָאי-רינ רעד טימ טקַארטנָאק רעטשרע ריא יװ ,ןטקַארטנָאק ענױזַא
 ךָאװ ַא רעלָאד 45 ןופ ןיול םומינימ ַא טביולרעד טָאה סָאװ ,"טסֹואּפ,
 -ַּפָא טביולרעד ךיוא טָאה ןוא ,רעביירש עטסכעלטרָאװטנַארַאפ יד רַאפ
 ןלַאקָאל "דליג; ייװצ .סעימָאנָאקע בילוצ ,רעטעברַאטימ ןגָאזוצ
 רעכייר רעד ןיא ךָאװ ַא רעלָאד 45 ןופ םומינימ ַא טימ ,טָאטש ןייא ןיא
 יד ןיא ךָאװ ַא רעלָאד 75 ןופ םומינימ ַא טימ ןוא ,עסערּפ רענַאקירעמַא
 ןעועג זיא ,ןעגנוטייצ עשידיי עקידנטיידַאבמוא קיסעמסינטלעהרַאפ
 -טניירפ ןפיוא ןעגנַאגעצ ךודיש רעד ךיז זיא .ןלעטשוצרָאפ ךיז רעווש
 ,ןפוא ןטסכעל

 טעװ "דליג, יד ןעוו זַא ,ןרָאװעג ןענַאטשרַאפ טלָאמעד זיא סע
 טייהנגעלעג ַאזַא .בוח ןייז ןָאט ןייארַאפ ץרּפ רעד טעװ ,ףליה ןפראד
 -ַאגרָאמוא יד טריזינַאגרָא טָאה "דליג, יד ןעוו ,ןעמוקעג דלַאב עקַאט זיא
 .סָארויב-סגנוטייצ עשידיי יד ןיא עטלעטשעגנָא רענלָאק-עסיײװ עטריזינ
 -רַא רעד וצ ןייג טינ ןלעוו ייז זַא ,רעביירש עשידיי יד ןופ גָאזנָא רעד
 ,רעבעגסױרַא עשידיי יד .ףיוא טקריוועג טָאה ,"סנייל-טעקיּפ , ךרוד טעב
 ןוא ,עטלעטשעגנָא-סטפעשעג ערעייז רַאפ "דליג,, יד ןענעקרענָא ןלָאז יז
 .ןעגונרעדָאפ ערעייז ןבעגכָאנ ןלָאז

 ,"רָאבייל וװָא ןָאשיירעדעפ , יד ןזָאלרַאפ "דליג, יד טָאה 1935 ןיא
 -טסָאדניא וװָא סערגנָאק) *.ָא .ייַא .יס , רעד ןָא ןסָאלשעגנָא ךיז טָאה ןוא
 זיא סָאװ ,עלַארטנעצ-רעטעברַא רעיינ רעד ןיא .(סנָאשײזינַאגרָא לאיר
 -עג רעמ ץלַא "דליג , יד זיא ,שיטסיקניל ןוא שיטסילַאירטסודניא ןעוועג
 ןיא .סרעוט עשיטסינילַאטס-שיטסינומָאק רַאפ טקנוּפילמַאז ַא ןרָאװ
 "סינילַאטס יד סיואכרוד ןטלָאגעג רָאי עכעלטע טָאה "דליג, רעקרָאי-רינ
 טנעמעלע רעשיטסינילַאטס רעטריזינַאגרָא-טוג רעד לייוו ,עיניל עשיט
 -ַאטקיד ַא ךרוד טקינייארַאפ ןעוועג זיא רעדילגטימ-"דליג,/ יד ןשיװצ
 ךָאד ןבָאה רעדילגטימ טייהרעמ עכעלנייוועג יד תעב ,ןילּפיצסיד עשירָאט
 ,ןשטנעמ "עלענָאיצקַארפ-טינ, ןופ עיצקַארפ ןייק ןבָאה טנעקעג טינ

 -ייז ,עּפורג ןייז טימ ,גרעבדלָאג .צ .ב ןעוו זַא ,טריסַאּפ טָאה ױזַא
 -ָאד רעד ןופ רעריפנָא רעקרָאירינ יד ןבָאה ,"דליג, רעד וצ ןפָאלעג ןענ
 -רַאפ ץרּפ .ל .י םייב ןגערפנָא טװאורּפעג טינ רָאג עיצַאזינַאגרָא רעקיז
 -ויירעביירש רערעטלע רעד ןופ רעדילגטימ זַא ,טמוק סע ױזַא יו ,ןייא
 גנונא ןייק טָאה סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא רערעגנוי רעד וצ ןעמוק ןלָאז ןָאינ
 .ןעמעלבָארּפ עריא ןופ ןוא ןטיונ עריא ןופ ,עסערּפ רעשידיי רעד ןופ טינ
 תמחמ ,"דליג, ןיא רעטעברַאטימ-?גָאט, עּפורג יד טּפַאכעגנײרַא טָאה'מ
 -עג ןבָאה סָאװ טייל יד ןופ ?עיניל , יד ןוא "עיניל, סגרעבדלָאג .צ .ב
 -ַארעּפָאָאק עקיטייזנגעק ַא טריטקיד טָאה קרָאיוינ ןיא "דליג, יד טריפ
 ,עיצ
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 ןלָאז ייז ,רעפױלרעבירַא יד טנרָאװעג טָאה ןייארַאפ ץרּפ .ל .י רעד

 ביוא ,"דליג; רעד טימ גנודניברַאפ רעגנולצולּפ רעייז וצ ןכַאמ ףוס ַא

 "רעביא יד ,ןָאינוי-רעביירש רעשידיי רעד ןופ ץוש םעד ןבָאה ןליוו ייז

 ןוא ךיז ןטכַארטַאב וצ טייצ ןכָאװ עכעלטע ןגָארקעג וליּפַא ןבָאה רעפיול

 "רעדילגטימ עלַאיָאל רעייז ןטלַאהנָא רעטייוו ןליוו ייז יצ ,ןסילשַאב וצ

 רָאי 25 טצישַאב ייז טָאה סָאװ ,ןָאינוי-רעביירש רעשידיי רעד ןיא טפַאש

 ,ןייארַאפ ץרּפ םעד ןזָאלרַאפ וצ ןסָאלשטנַא ךיז ןבָאה יז ןעוו רָאנ .טייצ

 יז ןַא ,"גָאט, ןופ םיתב-ילעב יד לעיציפָא טגָאזעגנָא וליפַא ןבָאה ןוא

 טלעטשעג יז ןָאינוי-רעביירש עשידיי יד טָאה ,"דליג, םוצ זיולב ןרעהעג

 ,סָאד טריסַאּפ טָאה טלָאמעד טשרע .ץוש ןוא עיצקידסירוי ריא ןופ ץוחמ

 "גָאט; יד :ןשטנעמ ענייז טגָאזעגסיױארָאפ טָאה גרעבדלָאג .צ .ב סָאװ

 טָאה ןייארַאפ ץרּפ רעד .טגָאזעגּפָא יז ןופ לייט ַא טָאה גנוטלַאװרַאפ

 "נָאק רענעבירשעג רעד תמחמ ,ץוש ןייז רעטנוא ןעמענ טנעקעג טינ ייז

 -עג טינ עיצַאזינַאגרָא-רעביירש רעשידיי רעד טָאה "גָאט, ןטימ טקארט

 "קירדסיוא ןגָאז סָאװ ןשטנעמ ןופ ןעמָאנ ןיא ןדייר וצ טכער ןייק ןבעג

 ,ןייארַאפ ץרּפ םוצ רעמ טינ ןרעהעג ייז זַא ,ךעל
 קיירטס ַא טרעלקרעד "דליג/, יד טָאה ,1941 ,רַאורבעפ בײהנָא ןיא

 טָאה ןייארַאפ ץרּפ רעד ןעמעוו ,עטלעטשעגנָא-סטפעשעג יד .?גָאט; ןיא

 -סױרַא ןענייז ,ןעגנוגנידַאב ערעסעב ןוא גנונעקרענָא ןעניוועג ןפלָאהעג

 "עצ טלָאזעג טָאה סָאװ ,קײרטס-עיטַאּפמיס ַא ןיא ןרָאװעג טּפעלשעג

 -יירש עשידיי יד ןבױרַאב ךרוד ,ןייארַאפ רעביירש ץרּפ .ל .י םעד ןרעטש

 "רעדילגטימ רעצנַאג ריא ןופ לטירד ַא רעביא לָארטנָאק ןופ ןָאינוי-רעב
 רַאפ ףמַאק םעד ןעמענפיוא טזומעג ןייארַאפ ץרּפ רעד טָאה .טפַאש
 -ַאזינַאגרָא ענעגייא רעייז ןטלַאהוצנָא רעביירש עשידיי יד ןופ טכער יד
 ןופ ןזָארטַאמ ןוא סרעגענ ןבירטעגפיונוצ ןבָאה טייל-"דליג,; יד .עיצ
 ןבעל ןעייר-טעקיּפ ערעייז ןריפוצנָא ףיוא ,ןטעטילַאנָאיצַאנ ענעדיישרַאפ

 סָאד .טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב ירפ ץנַאג ןופ ?גָאט , םוצ גנַאגנײרַא

 ךיז ןבָאה סָאװ ,טייל"ןָאינוי ןוא רעביירש ןגעק --- "סבעקס , יירשעג
 טלָאמעד טָאה סָאװ ,"?עינילדןילַאטס , רעד ןופ ןריזירָארעט טזָאלעג טינ
 ?עינילע עקיזָאד יד תמחמ ןדיי ייב םעט-ייב ןרעטיב םעד טַאהעג ךָאנ
 -רעלטיה-ןילַאטס ןקירעיױרט םעד טקידיײיטרַאפ תוחוכ עלַא טימ טָאה
 עשידיי יד---,ייװדָארב-טסיא ןופ טפול יד טקיניײרמוארַאפ טָאה---טקַאּפ
 .סַאג-סגנוטייצ

 ַא ןופ .לקַאטקעּפס רעקיזָאד רעד ןגיוצעג ךיז טָאה םישדח סקעז
 "ןָאינוי רעביא סרעבעגסױרַא ערעייז ןוא רעביירש עשידיי ןשיווצ ךוסכס
 רעטנָאלּפ ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ קסע רעדיטָא זיא ,ןעגנוגנידַאב
 -עג טּפעלשעגנײרַא ןענייז סע עכלעוו ןיא ,סעצעה-ןגעק ןוא סעצעה ןופ
 גנַאגרעטנוא רעדָא ץנעטסיזקע יד ןעמעוו ייב ,ןטנעמעלע ענױזַא ןרָאװ

 ןעוועג זיא טרָאװ ןשידיי ןופ דובכ רעד ,טַאלב שידיי זיא סע רעסָאװ ןופ

 -ייק זַא ,ןזײװַאב וצ טסעמרַאפ רעייז יבגל ,טרעוו יד קַאבַאט קעמש ַא

 יד .טייל ערעייז ןופ זיא סע ןעמעוו ןגעק ןקינעּפשרעדיװ טינ רָאנ רענ
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 "לוק רעשידיי ַאזַא רַאפ הּפרח ַא ןעוועג ןענייז םידדצ עדייב ןופ םילוזלז
 רע ןוא .ןייז ףרַאד ןוא זיא גנוטייצ עשידיי ַא יװ ,עיצוטיטסניא-רוט
 "רַאפ ךָאנ ךיז טלָאװ לקַאטקעּפס רעקירעיורט רעדיטָא גנַאל יו סייוו
 -עגושמ ןייז טכַאמעג טינ רעלטיה טלָאװ ,1941 ,ינוי ףוס ןיא ןעוו ,ןגיוצ
 ךיז טלָאװ ?עיניל, עצנַאג יד ןוא ,דנַאברַאפ-ןטעװָאס ןפיוא לַאפנָא םענ
 .טרעקעגרעביא טינ

 ,"גנימָאק טַאנ רַא סקנעי יד, --- ןומזּפ םעד טָאטשנָא ןעוו טשרע
 ןגעק גירק ןריפ ןענעק "סרעדניצ-המחלמ , רָאנ זַא ,עקירעטסיה רעד ןוא
 ביײהנָא ןַא טריטקיד 'עיניל' יד-טָא טָאה ,םזיצַאנ יװ,"ךַאז עקַאמשעג;ַאזַא
 טכַאמעג ?דליג; רעקרָאייוינ יד ךיוא טָאה ,עינַאּפמָאק-טייקינייא ןא ןופ
 "יד רעד .ןייארַאפ ץרּפ ןגעק ןוא *גָאט,, םורַא ליּפש-ןטייז םוצ ףוס ַא
 ץרּפ םוצ סרעקיירטס יד ןופ רעקקירוצ ַא :ןעוועג זיא טַאטלוזער רעטקער
 יּפָא קידנעטש ףיוא ייז ןופ ךיז טָאה "דליג , יד יו םעד ךָאנ ,ןייארַאפ
 -עטש ערעיז ןגָארקעגקירוצ ייז רַאפ טָאה ןייארַאפ ץרּפ רעד .טנגעזעג
 ענייז רַאפ ןטלָאגעג ןבָאה סָאװ ,ןעגנוגנידַאב עקיבלעז יד ףיוא ,סעל
 ױזַא ןעועג "גָאט, רעד זיא קיירטס ןכָאנ רָאנ .רעדילגטימ ענעגייא
 ץנעטסיזקע יד זיא גנַאל טייצ ַא זַא ,טריזילַארָאמעד ןוא טכַאװשעגּפָא
 .רעכיזמוא רעייז ןוא רעייז ןעוועג גנוטייצ רעדי-טָא ןופ

 רעמיטנגייא יד טימ סרעצעז ןוא רעביירש יד ןופ ךַאמּפָא ןַא טיול
 טייקכעלגעמ ַא ןגָארקעג סעּפורג"רעטעברַא עקיזָאד יד ןבָאה "גָאט ,, ןופ
 ןבָאה טייצ עצרוק ַא .וויטַארעּפָאָאק סלַא גנוטייצ יד ןעמענוצרעביא
 -עמ עשירעוטיללכ עשידיי עכעלגעמרַאפ ןגירק טװאורּפעג סרעביירש יד
 טנעה יד ןיא גנוטייצ רעד ןופ ץנעטסיזקע יד ןרעכיז ןלָאז סָאװ ,ןטַאנעצ
 רעריפ ןשיטסינויצ םעד טינ ,ייז טינ רָאנ .סרעפאש עתמא עריא ןופ
 ןיא ןָאטוצפיוא סעקידתושממ סעּפע ןבעגעגנייא ךיז טָאה ,יקסּפיל יאול
 רענעפורעג-ױזַא רעד סָאװ ,טייצ רעצרוק רעד ןיא .גנוטכיר רעדיטָא
 ,ןרעױדַאב םוצ ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ,טרינָאיצקנופ טָאה וויטַארעּפָאָאק
 "עג ןענייז ,סרעביירש עקַאט רקיע רעד ,סרעצעז ןוא רעביירש עשידיי זַא
 -ָאק עשיטנַארגימיא עשידיי ערעדנַא עלַא יו ,גייט ןבלעז םעד ןופ ןטָאנק
 רעטעברַא עשידיי ןופ ןויטַארעּפָאָאק עלַא .עקירעמַא ןיא סרָאטַארעּפָא
 -ַארעּפָאָאק טפעשעג-טוה םעד ןופ ,עקירעמַא ןיא ןשטנעמ-סקלָאפ ןוא
 "רעקעב ןטצעל עמַאס םעֶד זיב ,1901 ןיא ,טירטס יסנעלעד ףיוא ,וויט
 סָאװ רַאפרעד ןעגנַאגעגרעטנוא ןענייז ,ןָאסרעטעּפ ןיא וויטַארעּפָאָאק
 -ַאק ייווצ ןיא טלייטעג ךיז ןבָאה סרעריפנָא ןוא עטלעטשעגנָא ערעייז
 גנומענרעטנוא יד ןעמעוו ייב ,סעקינלזממילש עכעלטנרָא : סעירָאגעט
 ןבָאה סָאװ ,טייל עקיפיפ רעדָא :ץנעטעּפמָאקמוא סיוא רעטנוא טייג
 יד ןענייז םַאנסױא ןַא .ןסערעטניא עשלהק יד יװ ,ןעניזניא ךיז רעמ
 סָאװ ,סנדרָא עשידיי יד ,ןוויטַארעּפָאָאק סגנורעכיזרַאפ-סנבעל עסיורג
 ;הכולמ רעד ןופ לָארטנָאק ןגנערטש ןרעטנוא יז ןעייטש ,סנדרָא עלַא יו
 עויטַארעּפָאָאק לָאצ ַא ןוא ,סקנָארב יד ןיא וויטַארעּפָאָאק רעזייה ַא
 -הכולמ ןופ החגשה ערעגנערטש ַא ךָאנ ךיז ףיוא ןבאה סָאװ ,סעסַאק-יײל
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 ןופ ץכעריפ יד עירָאגעטַאק רעסָאװ וצ .םינינעיקנַאב רעביא לָארטנָאק

 טינ ןיוש זיא ,טרעהעג רעמ טָאה וויטַארעּפָאָאק-"גָאט , ןקידמימי-רוציק

 טימ יקסּפיל יאול ןעוו טשרע זַא ,טביילב טקַאפ רעד .קיטכיוו קירעביא

 "יא גנוטייצ רעד רעביא לָארטנַאק םעד ןבָאה סרָאטַארעּפָאָאק-גָאט , יד

 רעדנירג עטַאװירּפ עטשרע יד ןופ םענייא ןופ טנעה יד ןיא ןבעגעגרעב

 טעװעטַארעגּפָא טַאלב סָאד זיא ,1942 ןיא ,גרעבנייוו סירָאמ ,"גָאט/,, ןופ

 .ןרָאװעג
 יד .טקידעשעג קרַאטש "גָאט, םעד רעבָא טָאה הלהב-קיירטס יד

 ױצ סָאד .ןרָאװעג טלייהרַאפ טינ טייוו זיא גנוטלַאּפשעצ עכעלרעניא

 -נַאג רעד יו ,טסינָאטעילעפ דיחידןב סלַא גרעבדלָאג .צ ,ב ןופ ןעמוקקיר

 -טנע רעד ןייז ףרַאד סָאװ ,סרוק-טייקינייא ןשיטסיקניל םעד וצ רעק רעצ
 רעשיטַאמעלבָארּפ ַא םצע ןיא זיא ,"ןומה-לוק, ןופ גנַאלרַאפ ןפיוא רעפ
 טָאה גנוטייצ יד ,תמא ."גָאט, ןופ שזיטסערּפ ןרַאפ סניוועג רעלַארָאמ
 לייט ןשּפיה ַא ןענואוועגקירוצ ,1945 זיב ,1942 ןופ ,רָאי יירד יד ןיא
 יד .,טייצ-הלהב ריא ןיא ןריולרַאפ טָאה יז סָאװ ,טפַאשרענעיײל רעד ןופ
 -טרַאּפשעגניײא רעד ןעקנַאדרַאפ וצ רעמ רעבָא זיא גנוכיירגרעד עקיזָאד
 יטָאירטַאּפ-ארוה ןוא רעויטַאװרעסנָאק ןייז וצ *סטרעוורָאפ,, ןופ טייק
 ."סמייט; עזַאושזרוב-סיורג יד יוװ ,גנוטייצ עקיסעמ ַאזַא יוװ וליפַא רעש

 טליּפשעגוצ ךיוא טָאה "גָאט , ןופ עיצַארטסינימדַא רעקיטציא רעד
 ,הכולמ רעד ןופ רעייטש-רעביוא םעד בילוצ ,ןסנָאנַא ןיא עפש-המחלמ יד
 ןוא .קרַאמ-עמַאלקער ןיא ןענָאיליב עשירפ ןפרָאװעגנײרַא טָאה סָאװ
 עקיזָאד יד ןופ קלח ןטסקיטשינ םעד ןגירק ןעגנוטייצ עשידיי יד םגה
 -עז ,רעביירש יד וליפַא ןעניגרַאפ וצ גונעג וצ טרָאפ ייז טלַאפ ,רעטלעג
 ַא יו ןענייז סָאװ ,ןעגנורעכעה-ןיול עניילק רעטעברַא ערעדנַא ןוא סרעצ
 -גיא רעליטש רעד ןיא ןוא תורקי רעקידנסקַאװ רעד ןיא םי ןיא ןּפָארט
 "גָאט, ןיא ןעגנורעכעה עכעלטע יד ךרוד ןבָאה רעביירש יד .עיצַאלּפ
 ןטסנידרַאפ ערעייז ןופ טָאה'מ סָאװ ,ץלַא ןענואוועגקירוצ טינ וליפַא
 ,טייצ-הלהב ןוא -סיזירק רעד ןיא ןטינשעגּפָארַא

 -ידיי יד ןופ ןטפעשעג-סגנוטייצ יד זַא ,זייוװַאב רעטנכייצעגסיוא ןַא
 -רַאפ ןכָאנ סָאװ ,טקאפ רעד זיא ,ןקידניזרַאפ םוצ טינ ןענייז רעטעלב עש
 -שגסױרַא רעײנ-טלַא רעד טָאה ,*גָאט, ןרעביא לָאוטנָאק םעד ךיז ןפַאש
 ךיוא ןגירקוצנײרַא ףיוא ןעלטימ ןוא ימ ןייק טעװעילַאשזעג טינ רעב
 -ָארטנָאק החּפשמ ןייז ןוא רע .,?לַאנרושז"ןגרָאמ,, ןרעביא לָארטנָאק םעד
 ,קרָאײוינ ןיא ןעגנוטייצ עכעלרעגריב עטַאװירּפ עדייב טציא ןריל

 עטסערג יד ןָאטעג "גָאט , ןיא גירק-רעגריב רעד טָאה טקערידמוא
 םעד טניז "גָאט, ןופ "תולג; ַא ךָאנ .ןגרעבנייוו סירָאמ ,רמ זיולב הבוט
 -ַאק ןקידרעירפ ַא ןיא ןרָאװעג טנכייצרַאפ זיא סָאװ ,1924 ןופ בײהנָא
 -עג ,רעטעּפש רָאי 18 טימ ,קיירטס-"גָאט,; רעד םיא רַאפ טָאה ,לטיּפ

 טימ .יײװדָארב-טסיא ףיוא זיולב טינ ,רעקקירוצ ןלַאפמואירט ַא טכַארב
 "לעב רעשיטקַאפ רעד ןרָאװעג ךיוא רע זיא רעטעּפש רָאי ייווצ עגרַאק
 ,ירעוַאב רעד ףיוא --- ,*לַאנרושז"ןגרָאמ , ןופ תיבה
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 ןוא טייצ-רעלטיה ןיא ןעגנוטייצ עשידיי יד .9
 גירק-טלעוו !טייווצ ןיא

 -טלעוו ןגעק גירק-סגנוטָארסױא ןייז ןביוהעגנָא טָאה רעלטיה ןעוו
 זיא ,דנַאלשטייד ןיא טכַאמ יד ןעמונעגרעביא טָאה רע יוװ ףכית ,םוטנדיי
 "עג זיא סָאװ ,עיצוטיטסניא-סקלָאּפ עשידיי עקיצנייאדןייא זיולב ןעוועג
 -סיוא דלַאװ-רוא ןקיזָאד םעד ןגעק ףמַאק-רעװּפָא ןַא ןביוהוצנָא יירפ ןעוו
 .עסערּפ עשידיי רענַאקירעמַא יד --- ףרואוו

 ןעוועג ןענייז סעיצוטיטסניא ןוא סעיצַאזינַאגרָא-טלעװ עשידיי עלַא
 םעד ןטלַאהַאב וצ ,ןדָאטעמ עשיטקַאט ךרוד ,סעיגָאלָאעדיא ךרוד ןדנובעג
 "קַארּפ ןוא -םַארגָארּפ רעשירעדרעמ-שירעביור רעד ןגעק ןרָאצ ןוא רעצ
 -דנוא ןופ עטסרעמ יד .ךייר ןטירד ןיא םישזער ןשירעקנוייצַאנ ןופ קיט
 טריזילַארַאּפ ןענייז תוחוכ-טלעוו עשיּפָארטנַאליּפ ןוא עשיטילָאּפ ערעז
 רעד טימ ךיז ןסיירוצנייא רעדנעל ערעייז ןופ ארומ רעד ךרוד ןרָאװעג
 ןטלַאהעג ןענייז הקדציילעב ןוא סרעוט-ללכ ערעזדנוא .טכַאמ רענילרעב
 עג ןבָאה ייז ואוו ,רעדנעל יד וצ בוח ןכעלרעגריב ןופ םעלק ןיא ןרָאװעג
 רעד זיולב .ןטייקיטעט ערעייז טריּפעגנָא ןבָאה ייז ןענַאװ ןופ ,טבעל
 יד-טָא ןופ יירפ ןעוועג זיא ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ בושי רעשידיי
 שיאושזד ןַאקירעמַא , רעד ןופ טייל ערעזדנוא רעבָא ןענייז .סעטנעּפ
 טזָאל סָאװ ,עיטַאמָאלּפיד-דחּפ רענעגייא ןַא טימ טשטנעבעג "עטימָאק
 ןטסדנימ ַא ןלעפעגליואוו טינ רשפא ןעק סָאװ ,ךַאז ןייק ןָאט טינ ײז
 -ַאקירעמַא; רעד .םוירעטסינימ-סדנַאלסױא רענָאטגנישַאװ ןיא שמש
 ילָאּפ עסיוועג .יירפ ןצנַאגניא טינ ךיוא זיא ?סערגנָאק רעשידיי רענ
 ןטערט סע יו ,קיטומ ןוא ןפָא ןטערטוצפיוא םיא ןרעטש תונובשח עשיט
 ןטעטילַאנָאיצַאנסטיײהרעדנימ ערעדנַא ייב סעיצַאזינַאגרָא עכעלנע ףיוא

 זיא סע רעסָאװ ןופ טיהעגּפָא דימת זיא "טניָאשזד, רעד .עקירעמַא ןיא
 רע טָאה .עיצקַא עשיטילָאּפ סלַא ןרעוו טשטייטעגסיוא ןעק סָאװ ,טירש
 סָאד .ןָאט טנעקעג טשינרָאג םוטנדיי ןשטייד ןופ רעװּפָא ןרַאפ ךיוא
 -ימָאק שיאושזד ןַאקירעמַא, רעד םורַא תוחּפשמ יד ןופ ליפ רָאג סָאװ
 דנַאלשטייד ןיא םיבורק-טולב טַאהעג ןבָאה ?טניָאשזד , םורַא ןוא ?עט
 יד ןעוועג בייחמ טָאה סָאװ ,קינַאּפ ַא ןיא ןפרָאװעגנײרַא רָאג ייז טָאה
 ,טייקיטכיזרָאפ עטסרעסיוא

 "עג זיא יז .שידיי ףיוא עסערּפ רענַאקירעמַא יד זיולב ןבילבעג זיא

 -טרָאװ ןוא סרעוט ערעדנַא יד ןדנובעג ןבָאה סָאװ ,ןעמַאצ ןופ יירפ ןעוו
 ןעוועג טינ ךיוא זיא עסערּפ עשידיי עגיה יד .קלָאפ רעזדנוא ןופ רעריפ
 ןופ ןטנעמיטנעס יד רַאפ שינעעזנייא זיא סע רעסָאװ ךרוד ןדנובעג
 ,תוינּפ עכעלנעזרעּפ ערעייז זיולב סָאװ ,ןטַאמָאלּפיד רענַאקירעמַא ענױזַא
 ןענעפנח| וצ ןעגנואווצעג יז ןבָאה ןטייהניואוועג עטלצרָאװעגניײא רעדָא
 - ,םישזערירעלטיה םעד
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 טרימרָאפניא עסערּפ עשידיי רענַאקירעמַא יד טָאה ןָא בייהנָא ןופ
 ןגעק טכַאמ-רעלטיה רעד ןופ םישעמ עכעלדנעש יד ןגעוו רענעייל עריא
 ןפיוא טמַאדרַאפ ןבָאה ןעגנוטייצ עשידיי יד ,דנַאלשטייד ןיא ןדיי עלַא
 -סיוא ערעדנַא ןוא עשילױּפ יד ףיוא דגַאי עשיצַאנ יד רעגייטש ןטספרַאש
 ןיא .דנַאלשטייד ןיא טבעלעג ןרָאי רעקילדנעצ ןבָאה סָאװ ,ןדיי עשידנעל
 רענַאקירעמַא ןופ ןעלקיטרַא ענעבירשעגרעטנוא ןוא ןעלקיטרַא-טייל
 ןגעק ןטסעטָארּפ עקידנרָאצ יד טכליהעגּפָא ןבָאה ןטסילַאנרושז עשידיי
 סעלעטש ,סנגעמרַאפ ,סעיסעפָארּפ ערעייז ןופ ןדיי עשטייד יד ןבױרַאב
 רעשידיי רעד רַאפ .סעיצוטיטסניא-הכולמ ,לדנַאה ,עירטסודניא ןיא
 -ַאנָאיצַאנרעטניא רעשיניצ רעד ןטליג טנעקעג טינ טָאה קיטסיצילבוּפ
 ץלַא געמ סָאװ ,הכולמ ענערעװָאס ַא זיא דנַאלשטייד זַא ,ץורית רעל
 ןיא ןשימ טינ ךיז ןרָאט עדמערפ ןוא רעגריב ענעגייא עריא טימ ןָאט
 -טיה ןגעק ףמַאק-רעװּפָא ןַא ןופ ןינע רעד רָאנ .טײקשיטַאבעלַאב ריא
 ,רָאלק ןעוועג טינ אפוג עסערּפ רעשידיי רענַאקירעמַא רעד זיא םזירעל

 םעד ןבָאה ,"טייהיירפ, ןוא *סטרעוורָאפ , רעד ,ןעגנוטייצ ייווצ
 ַאזַא ףיוא ןעמונעגפיוא דנַאלשטייד ןיא םזיצַאנירעלטיה ןופ םוקפיוא
 עטמיטשַאב ַא ןגָאלשוצרָאפ ןעוועג בייחמ טינ ייז טָאה סָאװ ,רעגייטש
 "סטרעוורָאפ, םעד .ןדיי יד ףיוא ךייר ןטירד ןופ לַאפנָא ןגעק עיצקַא
 קלָאפ ןרַאפ גנורערַאפ רעשידיי-חרזמ רעטלַא רעד בילוצ ,טליפעג טָאה
 רעשטייד רעד וצ טעטילַאיָאל סיוא ךיוא יוװ ,"רעקנעד ןוא רעטכיד, ןופ
 -טסבלעז ןעגנַאגַאב קידתונדחּפ ױזַא טָאה סָאװ ,עיטַארקָאמעדילַאיצָאס
 ,ךעבענ ,זיא קלָאפ עשטייד סָאד :ןומוּפ םייב ךיז ןטלַאה וצ ,דרָאמ
 ףיוא ןפָאה ןוא ןטרַאװ ןעמ זומ ; סיצַאנ יד ןופ ןרָאװעג טקיטלַאװגרַאפ
 -טיה םעד ןפרַאװּפָארַא ןיילַא טעװ קלָאפ עשטייד סָאד ןעוו ,גָאט םענעי
 יד ,ןטידנַאב-יצַאנ יד ןופ תולווע עלַא ןכַאמ-טוג טעוו ןוא םישזער-רעל
 -נוא ןַא ףיוא ןעגנונעפָאה ןקעװ טוװאורּפעג טָאה ,רעדיוו ,"טייהיירפ ,
 .רעירפ טעװ סָאװ ,ןטסינומָאק עשטייד יד ןופ גנוגעוװַאב עשידרערעט
 .ןכַאמטוג ץלַא רעטעּפש

 -טימ טָאה סָאװ ,*לַאנרושזדןגרָאמ , רעשיסקָאדָאטרָא-לעמרָאפ רעד
 עצנַאג סָאד ןעמַאדרַאפ ןיא ןעגנוטייצ עשידיי ערעדנַא טימ ןטלאהעג
 טעטכילפרַאפ ןעוועג עיגָאלָאעדיא ןייז ךרוד זיא ,ךייר ןטיוד ןופ תועשר
 -עגּפָארַא זיא סָאװ ,ףָארטש סטָאג זיא גָאלּפ"רעלטיה יד זַא ,ןעמענוצנָא
 הבושת ןעמ ףרַאד .רוד ןשידיי ןקידניז רעזדנוא ףיוא ןרָאװעג טקיש
 ןלעיצעּפס ַא לָאמַא ןטסַאפ וליפַא ,תונברק יד רַאפ הקדצ ןבעג ;ןָאט
 ךיז טעוװו טָאג זיב ,ןוחטב טימ ,דלודעג טימ ןטרַאװ זומ'מ רעבָא ,תינעת
 ,ףָארטש עקיזָאד יד ןָאטּפָא ןוא ןייז םחרמ

 -ץגסיוא "גָאט, ןשיאיײטרַאּפמוא-לַארעביל ןופ לרוג ןפיוא זיא ױזַא
 -ןיברַאפ-ײטרַאּפ ענייק סָאװ ,גנוטייצ עשידיי עקיצנייא יד ןייז וצ ןלַאפ
 עשלַאפ טימ רענעייל יד ןטסיירט וצ טעטכילפרַאפ טינ יז ןבָאה ןעגנוד
 דנַאלשטיײיד ןיא "ןטנעמעלע ערעסעב, יד דצמ ףליה ףיוא ןעגנונעפָאה
 ךיז ףיוא ןעיצנָא טנעקעג טינ טַאלב עקיזָאד סָאד טָאה ךיא ,אפוג
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 -סיוא ןַא רַאפ ןעניד לָאז סָאװ ,הנומא רעוויאַאנ ןופ למינּפ םורפ םעד
 עיצקַא זיא סע רעסָאװ ןדיי רענַאקירעמַא יד ןגָאלשוצרָאפ טינ ףיוא דייר
 עקַאט "גָאט; ןופ זיא .,קלָאפ ןשידיי ןופ אנוש ןטסקיטולב םעד ןגעק
 -עמַא יד ייב ןטַאט עקידתושממ ןופ גנונָאמ יד ,עוװיטַאיציניא יִד ןעמוקעג
 רעד ןופ ןדיי עלַא רַאפ רעטסומ סלַא ןעניד ןלָאז סָאװ ,ןדיי רענַאקיר
 "עג ןסיוטשעג אפוג אנוש ןופ זיא *גָאט; רעד ךיוא רָאנ .טלעוו רעצנַאג
 ,גנוטכיר רעקירעהעג רעד ןיא ןרָאװ

 יד ןופ רענייא טָאה ,עדַאירעלטיה רעד ןופ בייהנָא עמַאס םייב
 רבוג טנעקעג טינ ,קינלַארָאק םהרבא .רד ,*גָאט; ןיא רעביירש עקידנריפ
 רע טָאה טשרעוצ .עיצידורע טימ ןָאט וצ ץנַאלג ַא ערה-רצי םעד ןייז
 ןיא ןָאט בָארג ַא ךיז רעגייטש ןשיפָאזָאליפ-שיטּפעקס ןייז ףיוא ,טזומעג
 קיטסייג יװ ,ןזייוורעד וצ ידכ ,*עסַאר-ןרעה, רעד ןופ עיזנעטערּפ רעד
 יד וְליפַא ."רעקנעד ןוא רעטכיד ןופ קלָאפ סָאד,; זיא סע שיטכענק
 -רעביוא, עקיזָאד יד ןבָאה ערעל-*עסַאר ןוא טולב , עשלַאפ עקידלקע
 -גסיו; עדמערפ ייווצ ןופ ןעמונעגרעביא .,סענַאיזעבָא יו ,"ןשטנעמ
 טרַאוטס ,רעדנעלגנע ןופ ; ָאניבָאג זיוצנַארפ ןופ --- ?ןפָאזָאליפ"סטפַאש
 ,טסיילפעג ץלַא ךיז קינלַארָאק .א ,רד ךָאנ טָאה ייברעד .ןיילרעבמעשט
 טימ ןדָאלעגרעביא ןייז לָאז ליטס ןייז זַא ,ןעוועג זיא רעגייטש ןייז יו
 רעשידיי רעטלַא רעפיט רעד ןופ סעיצַאקילּפמיא עקידנרירעמעש ײלרעלַא
 ,רוטלוק רעשיאייּפָאריײא ןרעדָאמ רעד ןופ ץנַאגעלע רעד טימ ,הבשחמ

 ףיוא טָאקיאב ןטשרע םעד טרינעצסניא טָאה ךייר"יצַאנ רעד ןעוו
 דלַאװ-רוא רעקידרעטעּפש רעד וצ ליּפשרָאפ ַא יו ,דנַאלשטייד ןיא ןדיי
 היח-דלַאוװ-רוא ןַא ןגעק זַא ,טליפרעד קינלַארָאק .רד טָאה ,עילַאנַאכקַאװ
 ןָא סעיצַאזיליטס עלַא טגײלעגקעװַא רע טָאה .עניבוד ַא רָאנ טליג ---
 :רענייצ-קַאב טימ ,טסָארּפ ,רָאלק ןדייר ןביוהעגנָא טָאה רֶע .טייז ַא
 ןיא טּפוטשרַאפ זדנוא טָאה לרוג רעכעלטכישעג רעקידתועשר ַא ביוא
 טשינ זדנוא ןזָאל םינכש עביל ערעזדנוא ןענַאװ ןופ ,לדנַאה ןופ לקניוו
 ַא ןופ חוכ ןטסערג ןוא ןקיצנייא םעד ןצונ עקַאט רימָאל ָאט ,סױרַא
 ןכיילגמוא-שיגַארט םעד ןָא טבייה דנַאברַאפ-יצַאנ רעד .קלָאפ-םירחוס
 הרירב רעדנַא ןייק רימ ןבָאה ,ןפאוו סלַא טָאקיָאב קידנביילקסיוא ,לעוד
 -גואווצעגפיורַא יד טימ םענייאניא גנורעדָאפפיוא יד ןעמענוצנָא יו ,טינ
 ץְלַא וצ גנוזָאל רעד סױרַא זומ םוטנדיי רענַאקירעמַא ןופ .ןפאוו ענעג
 -יַאב :ןדיי-טינ עקידנעטשנָא יד וצ ךיוא יוװ ,טלעוו רערָאג רעד ןופ ןדיי
 "! דנַאלשטייד ןגעק טָאק

 ןופ לייט ןטסיירפ ןופ טסיצילבוּפ ַא יװ ,קינלַארָאק .א .רד ןוא
 ןטסיצילבוּפ ןגעלָאק ענייז ןָאטעגכָאנ טָאה ,טלעוו רעד ןיא קלָאפ ןשידיי
 ,ענובירט"רענדער יד ףרצמ טּפָא ןענייז סָאװ ,רעדנעל עיירפ ערעדנַא ןופ

 -ביירש םוצ ,עיצקַא עשירָאטַאזינַאגרָא-שימָאנָאקע ןוא עשיטילָאּפ יד
 -עגּפָא שיטַאּפמיס ךיז ןבָאה סָאװ עטשרע יד .עיצקַאדער רעד ןיא שיט
 -ימָאק-טָאקיַאב ַא ןיא טריזינַאגרָא רע טָאה ,גַאלשרָאפ ןייז ףיוא ןפור

 יד ,גנוזָאל טָאקיָאב ןופ קיגָאל יד .ןסקַאװעצ ךיג ךיז טָאה סָאװ ,טעט
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 ןפאוו ןקיצנייא ןקיזָאד םעד ןצונ זומ'מ זַא ,טייקכעלדנעטשרַאפטסבלעז

 ,ןפאוו ערעדנַא זיא טינ ערעסָאװ סיוא ןלעפ סע ןעוו ,אנוש ןגעק גירק ןופ

 .ןעגנוטייצ עשידיי ערעדנַא יד ייב ךיוא ןעמענסיוא טזומעג טָאה
 טָאה גנוגעװַאב-טָאקיָאב יד זַא ,וצרעד ןכיגניא ןעמוקעג זיא ױזַא

 "ידיי עטסשיטקַארּפ ,עטסטמירַאב יד ןופ רענייא ,ןסקַאװעצ קרַאטש ךיז

 -רעטנוא לעוימעס רענָאילימ רעטלַא רעד ,עקירעמַא ןיא ןטסירוי עש

 רַאפ ,עיצקַא-טָאקיָאב רעד ןופ ץיּפש רעד ןָא טלעטשעג ךיז טָאה ,רעיימ
 .רד .ןדיי-טינ ליפ ךיוא רָאנ ,ןדיי זיולב טינ ןענואוועג טָאה רע רעכלעוו

 ןופ ,שיט-ביירש םוצ ןסַאלעג ןייגקירוצ טנעקעג ןַאד טָאה קינלַארָאק
 ןעּפ ןייז טימ טָאה רע סָאװ ,טעברַא יד טריפעג רעטייוו טָאה רע ןענַאוװ
 | ,ןבוהעגנָא

 -"ןייא רעמ ַא ,סעשָאגרַאמ לאומש .רד ,"גָאט ,, ןופ רָאטקַאדער רעד
 ןשידיי; ןיא סרעוט עטסקיטכיו יד ןופ רענייא ,עקירעמַא ןיא רענעסעזעג
 ןענָאמ ןביוהעגנָא ךיוא ,טָאקיָאב םעד ןציטש ןייז ץוח ַא טָאה ,"סערגנָאק
 בוח ןכעלרעגריב רעייז ןצונסיוא ןלָאז ייז עקירעמַא ןיא ןדיי יד ייב
 גנַאהרָאפ ןרעטניה ןטלַאהַאב טינ ךיז לָאז יז קילבוּפער יד ןרעדורעצפיוא
 םישעמ יד ןיא ןשימ טינ ךיז רָאט'מ זַא ,ץעזעג ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ
 עשירעדרעמ-רעביור יד .םייה רעד ןיא ךיז ייב הכולמ רענערעוװָאס ַא ןופ
 םלוע רעשידיי רעגיה רעד זיא ,למיה םוצ טיירש ךייר ןטירד ןופ ץכעריפ
 ןזָאל וצ ןָאט סעּפע לָאז יז עקירעמַא ףיוא קורד ַא ןביאוצסיוא ביוחמ
 ! רקפה טינ טרָאפ זיא טלעוו יד זַא ,ןשטנעממוא יד ןסיוו

 רָאטקַאדער-*גָאט, רעד סָאװ ,דַארַאּפ-טסעטָארּפ ןוא -רעיורט רעד
 ןופ רעמוז ןטשרע ןיא ,סערגנָאק ןשידיי ןפיוא ןעגנואווצעגפיורַא טָאה
 -נואווצעגפיורַא טפרַאדעג טינ טָאה ,ןדיי ףיוא םָארגָאּפ ןשירעלטיה םעד
 ךיוא זיא לַאפ םעד ןיא .,קרָאיוינ ןופ ןסַאמ עשידיי יד ףיוא ןרעוו ןעג
 -ַאמ יד .עיצקַא רעד וצ ןענַאטשעגוצ קיליװ עסערּפ עשידיי עצנַאג יד
 יד ןופ טציטשעג ,קרָאי-וינ ןיא ןדיי ןָאילימ ןבלַאה ַא ןופ עיצַאטסעפינ
 ןבָאה טזומעג טָאה ,דנַאל ןוא טָאטש ןופ רעקיטילָאּפ עטסנטירשעגטרָאפ
 ,ןילרעב ןיא ןפורעגּפָא ךיג ךיז טָאה סָאװ ,ןָאטגנישַאװ ןיא גנוקריוו ַאזַא

 טמיושעג ?רעטכַאבָאעב רעשיקלעפ , יצַאנ רעד טָאה טסיזמוא טינ
 .עקירעמַא ןיא ?עסערּפךדיײ, רעד ןופ ?עדנאגאּפָארּפ-לױרג, רעד ןגעק
 -עגרעביא טָאה טַאלב עקיזָאד סָאד סָאװ רַאפ ,ךעלדנעטשרַאפ זיא ךיוא
 -ַאקירַאק ערעפרַאש יד טימ םענייאניא "גָאט , ןגיה ןופ ןגוצסיוא טקורד
 -סיימ רעכעלדליב סָאקשָאפ .י טימ ןבָאה סָאװ ,גנוטייצ רעד"טָא ןופ ןרוט
 -ילבוּפ רעשירעפמעק ריא ןופ ןליצ יד טכַאמעג רערָאלק ךָאנ טפַאשרעט
 עסערּפ רעשידיי רעצנַאג רעד טימ ,גנוטייצ-ויטַאיציניא יד .קיטסיצ
 -ּפָא ןיא רעזייווגעוו ןופ עיציזָאּפ יד טנידרַאפ רשכ ןבָאה עקירעמַא ןיא
 יָאנָאקע יד טליפרעד עקַאט טָאה סָאװ ,אנוש ןלַאטורב ןגעק ףמַאק-רעוו
 ,ּפעלק עשידיי עשיטילָאּפ-שימ

 -עג טינ טָאה ךייר סרעלטיה ןגעק טָאקיַאב רעד זַא ,ךיז טייטשרַאפ
 ,טרעדנוהרָאי ןט16 ןיא ,?ָאנָאקנַא ןופ םרח, ןטמירַאב ןופ חוכ םעד טָאה
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 ךרוד ,טעטירַאדילָאס רעשידיי רעטלַא רעד ןופ גנורעסַאװרַאפ רעד ץוח ַא
 -נוה ןבלַאהרעדנָא ןוא תולג ןרעווש ןופ רָאי טרעדנוה ןבלַאהטירד ךָאנ
 ךיז טימ טָאה סָאװ ,עיצַאּפיצנַאמע רענעפורעגױזַא רעד ןופ רָאי טרעד
 ,"טייהיירפ-ןיא-ײרעפַאלקש, ןוא עיצַאלימיסַא ןופ תוללק יד טכארבעג
 ןּפמעטוצּפָא גנַאװצ רעשידיי-ךעלרעניא רעטלּפָאד ַא ןעמוקעגוצ ךָאנ זיא
 -סױרַא ןעגנילטכילפ ליפ ןפלעה וצ ןליוו רעד .טָאקיָאב ןופ ןפאוו םעד
 ןיא דנַאלשטיײיד ןופ סטוג ןוא בָאה רעייז ןופ לייט ַא שטָאכ ןעװעטַארוצ

 -ץרא ןופ טיונ-יובפיוא רעד ףיוא טלפכעג ,ןכַאז טרָאּפסקע ןופ םרָאפ רעד -
 ,ןכאז-עיצקורטסנָאק עקיטיונ ערעדנַא ןוא סענישַאמ ןגירקוצנײרַא לארשי
 עקיזָאד יד ןופ רעגנערברעבירַא עשידיי ןופ ןטיונ יד טימ םענייאניא
 -ץרא ןופ ךַאמּפָא-?רעפסנַארט; ןטנַאקַאב םעד וצ טריפעג טָאה ,תורוחס
 ,אנוש ןרעטיב ןטימ בושי לארשי

 םעד טקידעשעג שילַארָאמ טָאה *ךַאמּפָא-רעפסנארט; רעקיזָאד רעד
 -טינ עכעלטניירפ ןופ ןעגנַאלרַאפ טנעקעג טינ ךָאד ןבָאה רימ .טָאקיָאב
 ןגעק ףמַאק ןשימָאנָאקע ןיא תונברק ענױזַא ןעגנערב ןלָאז ייז ,ןדיי
 --- ,ענעגייא ערעזדנוא ןופ טגנַאלרַאפ טינ ןבָאה רימ סָאװ ,דנַאלשטיײד
 ןבָאה ןגעוטסעדנופ .בושי לארשייץרא ןופ ןוא ןעגנילטכילפ יד ןופ
 -ייא ערעייז ןופ ןרָאצ ןופ ןדייל וצ טריקיזיר וליפַא ןדיי עטקירדעג ןסַאמ
 םעט םעד ןליפ וצ סיצַאנ יד ןבעג וצ יבַא ,ןלױּפ ןיא רעשרעהַאב ענעג
 ,טָאקיָאב ןשידיי ןופ

 ,ןלוּפ ףיוא לַאפנָא גירק-ץילב ןייז ןביוהעגנָא טָאה רעלטיה ןעוו
 עשידיי רענַאקירעמַא יד רַאפ ןיוש זיא ,1929 ,רעבמעטּפעס ןטשרע םעד
 -פיוא טעװ עקירעמַא רעכיג סָאװ :  רָאלק ןעוועג סיוארָאפניא ןעגנוטייצ
 טשטניוו סָאװ ,עיטַארקָאמעד רעלַארטיײנ ַא ןופ עלָאר יד ןליּפש וצ ןרעה
 --- עיגעװרָאנ ,קרַאמנעד ,דנַאלָאה ,עיגלעב ,ךיירקנַארפ ,גיז ַא דנַאלגנע
 עריא זַא ,םעד רַאפ קיניײװ רעטיב יז טוט ןיילַא רעבָא ; גנוזיילרעד ַא
 יד ןבעלרעד רימ ןלעוו רעכיג ץלַא --- ןרעוו םיוקמ ןלָאז ןשטנואוו עמורפ
 ןטגָאלּפעג ןופ ןוא טייהשטנעמ רעיירפ רעד ןופ אנוש ןטסגרע ןופ הלּפמ
 רעד ףיױא ןעמ טקריװ ױזַא יו :ןעװעג רָאנ זיא עגַארפ יד .םוטנדיי
 -סגנונעּפָאװַאב עטשרע עריא ןופ זַא ,קילבוּפער רענַאקירעמַא רעקיטכעמ
 עטשרע יד ןרָאװעג טריפעגכרוד ָאד זיא סע ןעוו ,1940 ףוס ןיא תונכה
 עגיה יד לָאז ,טסניד-רעטילימ םענײמעגלַא ןרַאפ עיצַארטסיגער עקיזיר
 ? םזיצַאנ ןשירעלטיה ןגעק גירק םענעפָא םוצ ןײגרעבירַא עיטַארקָאמעד
 יד ןשיװצ טייקינייא יד ,טייצ ערעגנעל ַא ,ןיוש זיא לַאפ םעד ןיא ןוא
 ריא ךרוד זיא "טייהיירפ, יד .ןטלָאּפשעג ןעוועג ןעגנוטייצ עשידיי
 אנוש ןטסקיטולב םעד ןקידיײטרַאפ וצ ןעגנואווצעג ןעוועג עיניל-יײטרַאּפ
 ןעגנונעכערסיוא ענעגייא עריא בילוצ סָאװ ,רַאפרעד זיולב םוטנדיי ןופ
 ,סיצַאנ יד טימ דנוב ַא ןסילש וצ רעקיסַאּפ רַאפ ןענופעג דנַאלסור טָאה
 -ייווצ יד ןדניצוצנָא טנַאה עיירפ ַא ןבעגעג ןרעלטיה טָאה סָאװ דנוב ַא
 ,הפירש-טלעוו עט

 טעטירַאדילָאס רעד ןיא ךורבנייא רעד ןעוועג זיא רעקידריווקרעמ



 201 עקירעמַא ןיא רעטעלב עשידיי

 טירטסױרַא ןכרוד ןרעלטיה ןגעק ןעגנוטייצ עשידיי רענַאקירעמַא יד ןופ
 ןיא .יקסווָאלטישז םייח ,רד ,"גָאט, ןופ טסיצילבוּפ ןשיטעװָאסדָארּפ ןופ
 לַאפנָא ןרעטיב ַא טימ ןעמוקוצסיױרַא ןזיװַאב רע טָאה ךָאװ ןייא ןופ ךשמ
 ךַאמּפָא סגילַאטס ןריקיטירק וצ ןגַאװ סָאװ ,ןעגנוטייצ עשידיי יד ףיוא
 ןגעק טרָאװ ַא טגָאז סע רעוװ זַא ,טלטשּפעגסיױא טָאה רע .,ןרעלטיה טימ
 ,דצ סרעלטיה ףיוא ןילַא טימרעד ןיוש ךיז טלעטש ,?טקַאּפ,, סנילַאטס
 רָאנ ."קלָאפ ןשידיי ןופ דניק ַא; רַאפ דניז עטסערג סָאד זיא סָאד סָאװ
 ןופ סולש ןשיגָאל םעד ןגיוצעג טָאה רעלטיה ןעוו ,רעטעּפש ךָאװ ַא טימ
 טּפַאכרַאפ טָאה ןוא ,םיא טיג "טקַאּפ , רעקיזָאד רעד סָאװ ,ףליה רעד
 ןטלַאהעג ,יקסווָאלטישז .רד ,"דניק עשידיי סָאד, ןיוש טָאה ,ךיירטסע
 וליפא טָאה רע .?טייקיטכערעג , סרעלטיה ןקידיײטרַאפ וצ הווצמ ַא רַאפ
 ןטכַארט וצ ןגעוורעד טינ ןלָאז יז ,ןדיי יד ןרסומ וצ טלעוּפעג ךיז ייב
 -נוא ייז ןכירק, שינעגעוורעד ַאזַא טימ תמחמ ,טכארט רע יו ,שרעדנַא
 ַאזַא ןופ ןזומ סָאװ ,תורצ עלַא ןוא ,"עטכישעג רעד ןופ רעדער יד רעט
 ,טנידרַאפ רשכ ןבָאה ייז ןלעוװ ,ןעמוקסיורַא שינעכירק

 -עג ךיז טָאה ,ןייז הדומ ןעמ זומ ,םלוע-רענעייל רעשידיי רעד
 זַא ,ןעגנערב וצ ליומ ןרַאפ טגַאװעג טינ ןפָא טָאה רענייק .טלקַאװ
 םעד ןפלעה לָאז יז עקירעמַא עשיטַארקָאמעד יד ןקיטומרעד טינ ףרַאד'מ
 עיצַאזיליבָאמ-רעטילימ יד ןעוו רָאנ .ןרעלטיה ןגעק דצ ןכעלטייהיירפ
 ןעוועג ןענייז ,ןעמייה עשידיי רעטנזיוט רעטרעדנוה טכיירגרעד טָאה
 ,רעװקסָאמ יד ןופ תונעט וצ רעיוא ןַא טגיילעגוצ ןבָאה סָאװ ,ןדיי גונעג
 יד ."רעשירעצעה-המחלמ ,, ַא --- ןעוועג זיא סרוק סטלעווזור ןעמעוו ייב
 יד זומ ףוסילכ-ףוס זַא ,עלייוו ַא ףיוא ןסעגרַאפ ןבָאה עקירעמַא ןיא ןדיי
 -ַאנ יד ןָא המקנ רעסיורג רעד וצ ןריפ גנוטיירגוצ-סגירק רענַאקירעמַא
 רַא סקנעי יד, --- ןומזּפ רעד .ןלױּפ ןיא ןדיי ףיוא תוגירה יד רַאפ ,סיצ
 עקַאט לָאז עקירעמַא בוא לייוו ,טרילעּפַא קרַאטש טָאה ,"גנימָאק טאנ
 -ידיי עגיה ךָאד ןלעוװ ,דצ רעלטיה-יטנַא םעד ףליה וצ וויטקַא ןעמוק טינ
 ! גירק ןיא ןייג וצ ןרָאּפשרַאפ טייל-עגנוי עש

 ןטנכערַאבמוא ןייז טכַאמעג רעלטיה טָאה טלעוו רעד ןופ קילג םוצ
 טָאה עװקסָאמ ,1941 ,ינוי ףוס ןיא ,דנַאברַאפױטעװָאס ןפיוא לַאפנָא
 ,"עיגָאלָאעדיא ןַא , זיא םזיצַאנ זַא ,ןסעגרַאפ לענש ףיוא טזומעג טלָאמעד

 טינ ןעמ רָאט רעבירעד ןוא ,"ךַאז-קַאמשעג; ַא ןענייז סעיגָאלָאעדיא ןוא
 "שגרעביא ךיז טָאה ?עיניל-ײטרַאּפ , יד .,ךייר-יצַאנ ןגעק גירק ןייק ןריפ
 זיא טינ ערעסָאװ ןכוז ןבױהנָא טומעג טָאה "טייהיירפ, יד .טרעק
 ,םזירעלטיה ןרעביא גיז ןרַאפ ?טייקינייא; ןעװַארּפ וצ ןעמעוו טימ ,ןדיי
 ,ערקירּפ רָאג זיב ןעוועג זיא "הבושתיילעב ,, עקיזָאד יד ןופ ץכעריפ יד
 ,"טניירפ רעזדנוא זיא ,אנוש רעזדנוא טגָאלש סע רעװ, : ללכ רעד רעבָא
 ,"סמכילע-םולש עקידלארשי-עמש, וצ לקע םעד וליפַא ןעוועג רבוג טָאה
 סָאװ ןרָאצ ןוא רעצ רעד ,ץלַאמש-ריזח ןופ םעטיייב ַא טַאהעג ןבָאה סָאװ
 טנַאה ןייג וצ ןעײטרַאּפ עשידיי עכעלרעגריב רַאפ טכַאמעג ךעלגעמ טָאה
 טזומעג טָאה ,ןלױּפ ןשיטסימָארגָאּפ ןקיטכענ ןופ טייל יד טימ טנַאה ןיא
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 -יא ןַא סנעמעוו ,םידיסח רעװקסָאמ יד טימ ?טייקינייא , יד ךיוא ןקעד
 .ןריפרעביא ץלַא רעדיוו גנולצולּפ ךָאנ ןעק ?עיניל, עטרעקעגרעב

 ןיא טייקכעלטנפע רעצנַאג רעד רַאפ יו ,עסערּפ רעשידיי רעד רַאפ

 גיז ןרַאפ תונברק עטקינייארַאפ ןופ טייצ ַא ןענַאטשעגנָא זיא ,עקירעמַא

 "טָא ןופ טכיל ןיא ןוא .ןרעלטיה ןגָאלש סָאװ ,ןפַאװ ןוא טנעה עלַא ןופ

 רעייז טנידעג ןעגנוטייצ עשידיי רענַאקירעמַא עלַא ןבָאה טייקינייא רעד

 ,קלָאפ

 זומ ןעגנוטייצ עשידיי רענַאקירעמַא יד ןופ טסנידרַאפ ןקיביײא םוצ
 "ייווצ רעד ןופ ךשמ ןיא ןטייצ ןעוועג ןענייז סע זַא ,ןרעוװ טנכייצרַאפ ָאד
 םורק טקוקעג ןבָאה רענעייל ערעייז ןופ ליפ ןעוו ,המחלמ-טלעוו רעט
 -יוש ןייא ןעגנערב ןייא ןיא ןטלַאה ייז סָאװ רַאפרעד ,רעטעלב יד ףיוא
 יייװצ ַא ךָאנ ,סיצַאנ יד דצמ ןעגנוטָארסיױא-ןדיי ןגעוו העידי עכעלרעד
 עשיצַאנ יד ןגיוושרַאפ גנַאל טָאה עסערּפ עשידיייטינ יד תעב ,רעט
 -עג טכארבעגמוא ןענייז סָאװ ,ןדיי ןענָאילימ יד ןגעק םיעותעת-םישעמ
 -ידיי ןופ רענעייל עטציּפשעגרעביא ןייק טלעפעג טינ ןבָאה סע .ןערָאװ
 "טכיזבַא ןיא רעטעלב ערעייז טקידלושַאב ןפָא ןבָאה סָאװ ,ןעגנוטייצ עש
 -וקריצ רעייז ןרעסערגרַאפ וצ ידכ ,עידעגַארט עשידיי יד ןייז םזגמ ךעל
 ןליפַא ךיז ןבָאה סע .סעיצַאזנעס עקידנסייר-זוורענ ענױזַא ךרוד עיצַאל
 ןיא טלעטשעג ןבָאה סָאװ ,ןטסיצילבוּפ עשידיי עבשוימ עסיוועג ןענופעג
 ןדיי "עטציּפשעגרעביא, ליפ .,ןטכירַאב-סגנוטָארסױא עקיזָאד יד קפס
 ןיא קינָארכ-המחלמ ןענעייל וצ טרעהעגפיוא טַאהעג ןצנַאגניא ןבָאה

 תועידי יד טימ ןענעגונַאב גנַאל-םישדח ךיז ןגעלפ ייז .ןעגנוטייצ ערעייז
 ערעייז "טניושעג , ןבָאה סָאװ ,ָאידַאר ןוא עסערּפ רענײמעגלַא רעד ןופ
 ןענָאילימ עטכַארבעגמוא ןופ זיולב טלייצרעד ןבָאה ןוא ,ןוורענ עשידיי
 רעבָא ןבָאה ןעגנוטייצ עשידיי יד .רעטייוו ױזַא ןוא ?ןסור, ,"ןקַאילָאּפ,
 -ידיי ןופ ןטנעדנָאּפסערָאק יד רַאפ ץרא-ךרד ןבָאה וצ טנרעלעגסיוא ךיז
 יד ןופ רעטרע יד וצ טנעָאנ ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,ןרוטנעגַא-סעיינ עש
 -ָארסיוא עשלווייט ערעדנַא עלַא ןוא ןרעמַאקיזַאג ,ןרעגַאל-סגנוטכינרַאפ

 -עגרע ךָאנ ערעייז טימ ,םינָאלװיײט עשיצַאנ יד ןופ ןעגנודניפרעד-סגנוט

 ,סרעפלעהטימ-גנילזיווק ער

 -ייצ עשידיי רענַאקירעמַא יד ןופ רעצ ןטסכעלביירשַאבמוא םוצ
 עשיטעווָאס יד דצמ ןטקַאפ עטלעטשעגטסעפ יד ןבָאה רעריפנָא-סגנוט
 -ַאזנעס,, ענעפורעגױזַא יד זַא ,ןזיװַאב סָאדנַאמָאק-טּפױה עטריאילַא ןוא
 -ייווצ ןופ ךשמ ןיא ,ןעגנוטייצ עשידיי יד ןיא ?תועידי-ליורג, יד ,"סעיצ
 ןופ לטנעצ ןייק וליפַא ןדלָאמעג טינ בײהנָא ןופ ןבָאה גירק-טלעוו ןעט
 ליפ ןוא דלַאװנעכוב ,ןעזלעב ,קענַאדיַאמ ןיא ןעגנוריסַאּפ עכעלרעדיוש יד
 ןָאילימ ףניפ יו רעמ טכארבעגמוא ןבָאה סָאװ ,ןקירבַאפ-טיוט ערעדנַא
 ,תועידי-ליורג יד טקיטעטשַאב יװ רעמ טָאה הכולמ ךָאנ הכולמ .ןדיי
 עשידיי-טינ עצנַאג יד ,טכארבעג רדסכ ןבָאה ןעגנוטייצ עשידיי יד סָאװ
 "ורב רעד ןופ ךוטקעד םעד ןביוהוצפיוא ןרָאװעג ןעגנואווצעג זיא עסערּפ
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 ןיא קלָאפ ןשידיי ןופ עידעגַארט רעד וצ טייקיטליגכיילג-טלעוו רעלַאט
 .עּפָאריײא

 -ייז ייז טכערעגמוא יו ,רענעייל "עגולק-וצ , יד ןיוש ןסייוו טציא |
 יד ןיא תועידי יד ןעוועג ןענייז סע קיטכיר-קיליורג יו :ןעװעג ןענ
 יד ןופ ןרָאטקַאדער ליפ ךיוא טציא ןיוש ןסייוו סע .רעטעלב עשידיי
 ַא וצ טמוק סע ןעוו זַא ,ןעגנוטייצ עשידיי-טינ רענַאקירעמַא עטסערג
 ןטסעבמוצ העידי ַאזַא ןופ טייקיטכיר יד ייז ןענעק ,ןדיי ןגעוו העידי
 -ייצ עשידיי יד ןופ סעיצקַאדער יד ןיא ךיז ןגערפנָא ךרוד ןרילָארטנָאק
 -ךָאפניא עסיוועג יצ ןוא ,ןגָארקעג ןעגנודלעמ ענױזַא ייז ןבָאה יצ ,ןעגנוט
 ,טינ רעדָא ,לעיאר ןענייז ןלַאװק-עיצַאמ

 .ןבָאה ,ןטסיצילבוּפ עשידיי רענַאקירעמַא יד ,ןעגנוטייצ עשידיי יד
 רעד ןיא ןטיײקיסעלכַאנ ערעווש עכעלטע ךיוא ןסיוועג רעייז ףיוא רעבָא
 ,טרפב --- גירק-טלעוו ןטייווצ ןופ ךשמ ןיא ןוא ,ללכב ,טייצ-רעלטיה

 ףיוא ךיז ןזָאלרַאפ סָאד ,ןעוועג זיא רערעייז תועט רעטשרע רעד
 ןעמוקעגּפָא ןענייז סָאװ ,רעבָאה:טכַאמ עכעלטניירפ ןופ ןגָאזוצ עטסוּפ
 "עג יד ןבָאה םישעמ עקידתושממ ןעוו ,ןזַארפ עקידנפלעה טשינ רָאג טימ
 -ַאב ןעוועג ןענייז ייז עכלעוו וצ ,ףליה ענעי ןבעג טפרַאדעג ןדיי עטגָאלּפ
 רעטייווצ רעד .עקירעמַא ןופ סעיצידַארט ןוא ןצעזעג יד טיול טקיטכער
 עשידיי עסיוועג ףיוא ןזָאלרַאפ ךיז ןבָאה ייז סָאװ ,ןעוועג זיא תועט
 עטכע עקיצנייא יד ,ןעגנוטייצ יד סָאװ ,םינינע ענױזַא ןיא ?םילודג;
 -טָא .ןטערטּפָא טרָאטעג טינ םענייק ןבָאה ,סעיצוטיטסניא-ןסַאמ עשידיי
 תודחא רעתמא ןופ ןלעפ ַא ןופ ןעמוקעגסױרַא ןענייז ןתועט עדייב יד
 רעד ןופ ךיוא יװ ,ןטיונ-סקלָאפ עקיטולב יד עגונב ןעגנוטייצ יד ןשיוצ
 ,תוחוכ ענעגייא יד ןצַאשוצרעטנוא גנוגיינ

 ,טימרעד טקידניזרַאפ רעווש ךיז ןעגנוטייצ עשידיי יד ןבָאה ױזַא
 -:זיוט יד ןעװעטַאר וצ עקירעמַא טרעדורעגפיוא גונעג טינ ןבָאה ייז סָאװ
 -נָא ןענייז סָאװ ,?סיאול טנייס; ףיש רעד ןופ ןעגנילטכילפ עשידיי רעט
 -ַאװו ןיא טכַאמ יד סָאװ ,רַאפרעד זיולב אבוק ףיוא ןרָאװעג ןפרָאװעג
 -ירעמַא עלַא ןיא טפירשרָאפ ןפיוא ןעוועג רבוע שוריפב טָאה ןָאטגניש
 -ער ןוא עשיטילָאּפ ןופ עטגָאיעג ףיוא זַא ,ןצעזעג"עיצַארגימיא רענַאק
 ןעוו ןוא .,לח טינ ןעגנוצענערגַאב עגייק ןענייז ןעגנוגלָאּפרַאפ עזעיגיל
 ןיוש זיא ,גנוריגער רענָאטגנישַאװ רעד טַאלג ּפָארַא זיא הלווע ידיטָא
 ,ןרָאװעג ךעלגעמ ןַאיװע ןיא לקַאטקעּפס רעשיניצ רעד

 טזָאלעג טינ ןיילַא טָאה סָאװ ,טכַאמ-טלעווזור יד :רָאנ טנכערַאב
 -טסע ןוא דנַאלשטיײד רַאפ סעזיוו לָאצ עכעלצעזעג יד וליּפַא ןצונסיוא
 ןפורעגפיונוצ ,1938 ןיא טָאה ,ןעגנוצענערגַאב"עטָאװק יד רעטנוא ךייר
 ןלָאז יז זַא ,ייז ןדיירוצנייא ,ןַאיװע ןייק תוכולמ ערעדנַא רעקילדנעצ
 ,ןײרַא טינ טזָאל ןיילַא עקירעמַא סָאװ ,ןעגנילטכילפ עשידיי ןזָאלנײרַא

 -צעזעג ןביולרעד סָאװ ,סעיצַאלוגער"עטָאװק ענעגייא עריא ןגעק וליּפַא

 וצ טָאטשנָא ,עקירעמַא ןופ עסערּפ עשידיי יד .רָאפנײרַא רעייז ךעל
 ךיז ליו סָאװ ,טניירפ ַא ןופ ָאװטסטירקָאּפיה עקיזָאד יד ןריקסַאמעד
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 יד ןרימַאלקער וצ ןפלָאהעג רָאג טָאה ,בוח ןייז ןָאט ןופ ןעיירדסיוא
 -ער-טלעווזור רעד דצמ טקַא ןשיטסיאורטלַא ןַא יו ,הפיסא רעַאנַאיװע
 טלעפרַאפ ןבָאה ןעגנוטייצ עשידיי עגיה יד סָאװ םעד ךרוד ןוא .גנוריג
 קילדנעצ עכעלטע ןענייז ,לַאפ םענעי ןיא בוח ןרַאטנעמעלע רעייז ןָאט וצ
 ןלעטשוצסױרַא ןרָאװעג טריפרַאפ עּפָאריײא ןופ סעיצַאגעלעד עשידיי
 סָאװ ,ןטסיסַאר ןוא ןטימעסיטנַא ליפ יד ןופ קזוח םוצ קלָאפ רעזדנוא
 ,טלעפעג טינ ןַאיװע ןיא דָארג ןבָאה

 ןעגנוטייצ עשידיי יד ןופ תועט רעד ןעוועג זיא רעשיגַארט ךָאנ
 ,סרעריפ עשידיי עסיוועג ןופ ןדיירנייא גנירג טזָאלעג ךיז ןבָאה ייז סָאװ
 זייּפש לסיבַא ןרעדָאפ ךרוד ,עדַאקָאלב-המחלמ יד ןרעטש טינ רָאט'מ זַא
 ערעדנַא ןוא ןכירג .סָאטעג ענעדיישרַאפ יד ןיא סרעריטרַאמ יד רַאפ
 ןעמייה עטלַא יד ןיא טײלסדנַאל סנעמעוו ,עקירעמַא ןיא ןטייהרעדנימ
 ,גנורעגנוהסיוא רעלַאטָאט ַאזַא וצ טצעזעגסיוא ןעוועג טינ טייוו ןענייז
 -כרוד לָאז עמ ,ףרַאד'מ ןעמעוו ןוא ואוו ןקירד וצ טרעהעגפיוא טינ ןבָאה
 -עגסיוא ליפ יז ןבָאה .עקירעייז יד וצ סעדַאקָאלב יד ךרוד זייּפש ןזָאל
 רעבָא ןענייז רעטצנעפ עכיוה יד ןיא טייל עקידרעטיצ ערעזדנוא .,טריפ

 טייז רענעי ףיוא ןדיי עקיטפרעדַאבטונ יד ןופ טקורעגּפָא ליפוזַא ףיוא -
 "טַאּפ ןעמורפדוצ רעייז ןליּפשוצסױא טגַאװעג ןבָאה ייז זַא ,קיטנַאלטַא
 רעטנזיוט רעטרעדנוה טינ ביוא ,רעקילדנעצ ןופ ןובשח ןפיוא ,םזיטָאיר
 עטעװעטַארעג ענױזַא ליפיוו סייוו רעו .רעגנוה ןופ תונברק עשידיי
 ,ןפמַאק עשיאָארעה ליפ ךָאנ ןופ עירעס ַא רַאפ ןטײדַאב טנעקעג ןטלָאװ
 ,קָאטסילַאיב ,עשרַאװ ןיא ןדנַאטשפױאדָאטעג יד ןעוועג ןענייז סע יו
 ,טעטש ערעדנַא ןוא זדָאל

 "ודג; ערעזדנוא ןענעק טגעמעג ןיוש ןבָאה ןעגנוטייצ עשידיי יד
 ַאזַא ןיא ןרעפעלשרַאפ ןזָאל ייז ןופ טרָאטעג טינ ךיז יז ןבָאה ."םיל
 | .טייצ-טיונ רעשיגַארט

 -ידיי יד ןבָאה גנוניימ עכעלטנפע יד ןרעדורפיוא ןופ טרּפ ןיא ךיוא
 ןעוו ,ןכיירגרעד ליפ רעיוהעגמוא טנעקעג עקירעמַא ןיא ןעגנוטייצ עש
 -ַאקירעמַא רעד ףיוא קורד ןטקעריד ןוא ןטריזינַאגרָא ןַא סיוא ןביא ייז
 טרָאטעג טינ ךיז ןבָאה ייז .ןרוטנעגַא-סעיינ יד ףיוא ןוא עסערּפ רענ
 -סױא-שימעדַאקַא טימ "סעיצוטיטסניא-שרָאפ , ענָאיזַאק ףיוא ןזָאלרַאפ
 ץוח ַא .טעּפש וצ דימת ןעמוק סָאװ ,רעכיב ןוא ןרושָארב עטלצָארטעג
 יד ןופ ןפירגַאב יד טימ ןטעברַא ענױזַא ןופ ןָאט רעד טינ טמיטש ,םעד
 -יטש סנעמעוו ,רענעייל-סגנוטייצ רענַאקירעמַא ןענָאילימ רעקילדנעצ
 ,טייל-הכולמ רענַאקירעמַא יד רעטקעריד ןוא רעכיג ןקריװַאב סע גנומ

 יד ןיא סערעפא ענױזַא זדנוא ייב ןיוש ןעמ טניפעג ,טכוז'מ זַא ןוא
 רעבלַאה ַא וצ בורק ןופ גירק רעד יוװ ,טייצ-סגירק ןיא ןעגנוטייצ עשידיי
 רעד ."גָאט , גנוטייצ רעד ןופ לָארטנָאק ןרעביא רעביירש עשידיי האמ
 ןיא םידדצ עדייב ןריטקיד טפרַאדעג טָאה ליפעג"טכילפ רערַאטנעמעלע
 לָאז גנוטייצ יד יבַא ,ןסימָארּפמָאק עלַא ףיוא ןייגוצנייא עילַאטַאב רענעי
 ,ןדיי רַאפ הרצ:תע ןַא ןיא ךַאװ רעד ףיוא ןייטש וצ ןרעוו טרעטשעג טינ
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 סרָאטקַאדער "סטרעוורָאפ, םעד זַא ,טינ קפס ןייק ךיוא זיא סע

 יּפָא זיולב טינ ןגיואווַאב םיא טָאה סָאװ ,לַאפנָא-טייקמורפ רעקידמיצולּפ

 ןוא "ירצונ; סשא םולש ןגעוו סעיזנעצער עקיטסניגמוא רָאּפ ַא ןקורדוצ

 וצ סעינַאּפמָאק עכעלרעהפיואמוא ןריפוצנָא רָאנ ,רעכיב-?לָאטסָאּפַא;

 "ילגנע יד ןעוו טרפב --- דמש ןופ ןדיי ןטיהרַאפ וצ ידכב ,ןרָאי עבלַאה

 -נַאג רעד ןופ ןסיוו וצ ןָא טינ רָאג ןביוה רעכיב סשַא ןופ רענעייל עש

 סוסקול רעסיורג וצ ַא קפס ןָא זיא סָאד ,גנוטיהרַאפ *סטרעוורָאפ ; רעצ

 ,טלעוו רעצנַאג רעד ןיא ןדיי ייב גנוטייצ רעשידיי רעטסערג רעד רַאפ

 -סקלָאפ טימ גרעב ערעכליב ריא ףיוא טרַאװעג ןבָאה סע ןעוו טייצ ַא ןיא

 .ןטכילפ

 רעבָא ,עכעלסירדרַאפ וליפַא ,עכעלדיימרַאפ עלַא ידיטָא טימ רָאנ

 עקירעמַא ןיא ןעגנוטייצ עשידיי יד ןענייז ,םיתועט עכעלשטנעמ רעייז

 "מוא רעד ןיא ,קלָאפ ןופ רעניד עכעלצונ רעייז ןעוועג טרָאפ ,ללכ-ךרדב

 | .טייצ רעשיגַארט ךעלכיילגרַאפ

 טרא -- עקירעמַא ןיא ןעגנוטייצ עשידיי רָאי 75 יד - 0

 ןופ ןשטנעמ רַאפ טסַאּפ סע יװ ,רעגייטש ןכעלשידיי-טכע ןַא ףיוא

 ןיא בושי ןשיטנַארגימיא רעזדנוא ןופ טסייג ןיא ;אזיזּפ-אמע רעזדנוא

 ךָאנ זיא שינעלייא ןופ עיצידַארט רעטלַא רעד וצ ואוו ,םייה רעײג רעד

 רעד טָאה --- "1 ּפָא-ירָאה; רענעברָאװרעד עקירעמַא ןיא רעד ןעמוקעגוצ

 ,1945 ,ץרעמ ןט6 םעד קיטנוז טעװַארּפעג ,ןייארַאפ רעביירש ץרּפ ,5 .י

 יעקירעמַא ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ גָאט-ןריובעג ןט75 םעד

 וצ טרעהעג סָאװ ,ץלַא טגָאמרַאפ גנורעייפ עקיזָאד יד טָאה םיִנּפל

 ןיא טרָאװ ןשידיי ןטקורדעג ןופ סלבוי ןבלַאהרעדנָא יד ןופ בוט-םוי ַאזַא

 "כעט יד דצמ הנעט יד טלעפעג טינ טָאה לעמרָאפ ךיוא םגה ,עקירעמַא

 ,ירפ וצ םישדח 4 עצנַאג זיא בוט"-םוי רעד זַא ,ןגלָאנָארכ עטיהעגּפָא-שינ

 -ייצ עשידייג סרענכוב .ק .י ,עקירעמַא ןיא טַאלב עשידיי עטשרע סָאד

 רעגיה רעד ןופ ןובשח-סנבעל רעד .טריפַארגעטיל ןעוועג זיא "גנוט

 ןבױהנָא ,ןטסילַאמרָאפ יד טול ,רַאפרעד ךיז ףרַאד עסערּפ רעשידיי

 עטקורדעג סנײטשנרעב שריה יבצ ןעוו ,1870 ,ילוי ףוס ןופ טשרע

 סָאװ ,יד רַאפ וליפַא רָאנ .ןעניישרעד וצ ןביוהעגנָא טָאה ?טסָאּפ איד,

 יד וצ "גנוטייצ עשידוי, עטריפַארגָאטיל יד ןייז וצ ףרצמ ךיז ןביולרעד

 ,םוטנרענָאיּפ ןופ הרוכב יד ריא ןביג ןוא ,רעטעלב עטקורדעג ערעטעּפש

 טָאה בוט"םוי ןקיזָאד םעד םורַא ץלַא יוװ ,ןקרעמַאב טזומעג ךיוא ןבָאה

 טָאה ריא ןגעוו סָאװ ,טייקטלייארעביא רענעי ןופ לּפמעטש ַאזַא ןגָארטעג

 שינעלייא ןופ, --- : לטרעוו סָאד ןפַאשעג קלָאפ קידנוזּפח רעזדנוא וליפַא

 "! סױרַא טינ סטוג ןייק טמוק

 "ראאפ רעביירש ץרּפ .ל .י רעד זַא ,קיסַאּפ ןעוועג קפס ַא ןָא זיא סע
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 -עטניארַאפ עלַא ןענָאמרעד וצ עוויטַאיציניא יד ןעמענ ךיז ףיוא לָאז ןייא
 -ראפ וצ רענעייל ,סרעצעז ,רעבעגסױרַא---ןינע םעד ןיא םידדצ עטריסער
 -ַאקירעמַא ןופ עטכישעג רעד ןיא עטַאד עקיטכיוו עקיזָאד יד ןעקנעדעג
 רעד ןיא טָאה ןייארַאפ רעביירש רעד וליפַא ביוא רָאנ ,םוטנדיי רענ
 עטכישעג רעכייר - םילוגלג רעזדנוא ןיא עכָאּפע רעטסקירעיורט
 טלעפעג ןיוש טָאה סע ןוא ,עטַאד רעד טָא ןָא טנָאמרעד טעּפש וצ ךיז
 ןיא עקירעמַא ןיא טרָאװ ןשידיי ןופ בוט-םוי םעד ןענעדרָאוצניײא טייצ
 ,בושי ןופ ןטנעמעלע עלַא זַא ,רעגייטש ַאזַא ףיוא טייצ רעקירעהעג רעד
 לײטנָא קיטכיר ןענעק ןלָאז ןושל ןשידיי ןיא סערעטניא ןַא ןבָאה סָאװ
 ,גנורעייפ יד ןגײלּפָא טגעמעג רעכיז ןעמ טָאה ,בוט-םוי םעד ןיא ןעמענ
 עביל יד יװ ,רעטקַארַאכ-סקלָאפ ןטכע ַאזַא ןגָארט טפרַאדעג טָאה סָאװ
 ךשמ ןיא ךַארּפש רעזדנוא ןופ ןעגנוכיירגרעד עלַא טימ ,ןושל-עמַאמ וצ
 רשכ ױזַא ןבָאה טלעװ רעד ףיוא רָאי טנזיױט עשידיי עטסגרע יד ןופ
 ,טנידרַאפ

 ןופ רעביױהנָא עשירענָאיּפ יד ןופ םישרוי יד ןעוועג ןענייז ואוו
 ןלעפסיוא טרָאטעג טינ ןבָאה סָאװ ,עקירעמַא ןיא עסערּפ רעשידיי רעד
 ךיז גנורעייפ רעד ןיא ןבָאה סָאװ רַאפ ? טייהנגעלעג רעקיזָאד רעד ייב
 ןעמענרַאפ סָאװ ,סעיצוטיטסניא-רוטלוק ערעזדנוא עֶלַא טקילײטַאב טינ
 -ךַארּפש עשידיי ןציטש טימ ,יירעגעלרַאפ רעשידיי טימ טציא ךָאנ ךיז
 -תוש ןופ ךיז טגָאזעגּפָא טינ רעכיז ןטלָאװ ןוא ןעגנושרָאפ-רוטלוק ןוא
 ןעד ךיז טזָאל ? עקירעמַא ןיא טרָאװ ןשידיי ןופ יילבוי םעד ןיא תופ
 ןעמייה עשידיי טנזיוט קיצפופ טימ טרעדנוה ערעסָאװ יד ןופ זַא ,ןביולג
 טציא ךָאנ ךעלגעטינָאט ןיירַא ןעמוק סע ןיהואוו ,קרָאיוינ סיורג ןיא
 -עג תוחּפשמ טנזיוט ַא ןופ ייווצ וצ יו רעקינייװ ןבָאה ,רעטעלב עשידיי
 -ידיי רעד ןופ גָאטרךריױבעג ןט75 םוצ ןייג וצ סערעטניא גונעג טַאה
 "נָאק ןקיסַאלק-טשרע ןַא טגָאזעגוצ ייז טָאה'מ ןעוו סָאד יא ,עסערּפ רעש
 ? ןטרעצנָאק ענױזַא רַאפ טנכער'מ יו ,טלעג-טירטנייא בלַאה רַאפ טרעצ
 ףיוא תוחּפשמ עשידיי טנזיוט טרעדנוה יד זַא ,ןעמעננָא ןעד ןעמ געמ
 יד ףיוא טציא ךָאנ טרינָאבַא ןענייז סָאװ ,ץניוװָארּפ רענַאקירעמַא רעד
 ענעגייא ןבָאה ייז ןופ לייט ַא סָאװ ,םעד ץוח ַא ןעגנוטייצ עכעלגעט
 עטסרעמ יד ןופ רעמענּפָא יד ןענייז ייז ןופ ליפ ןוא ןעגנוטייצ עשידיי
 -ַאגרָא ערעייז ךרוד ןטלָאװ ,ןלַאנרושז עשידיי ײלרעלַא ןוא רעטעלבנכָאװ
 רעייז רַאפ םרָאפ עדובכב ַא ןענופעג טינ סעיצוטיטסניא ןוא סעיצַאזינ
 רעד רַאפ ןוא ןופ עיצַאטסעפינַאמ-סקלָאפ רעסיורג ַא ןיא גנוקילײטַאב
 ? עקירעמַא ןיא עסערּפ רעשידיי

 -עלע ענטכערעגסיוא עלַא ןופ טײקנזעװּפָא רעד רַאפ ץורית רעד
 ,עיצַאזינַאגרָארעביײרש-סגנוטײצ עשידיי יד וליּפַא סָאװ ,זיא ןטנעמ
 רעזדנוא ןופ עטַאד רעקיטכיוו רעד ןָא טנָאמרעד ָאי ןיוש ךיז טָאה סָאװ
 םישדח עטלייצעג זיולב טנָאמרעד ןירעד ךיוא ךיז טָאה ,ןבעל-רוטלוק
 סנטסקינייװ גנורעייפ יד ןגיײלוצּפָא טָאטשנָא רָאנ .גָאט-בוט"םוי ןרַאפ
 רעד וצ להק םענעגייא ןצנַאג םעד ןפוררַאפ וצ ידכ ,רעטעּפש רָאי ַא ףיוא
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 רדס םעד ןעװַארּפ ןעמונעג ןייארַאפ רעביירש ץרּפ .ל .י רעד טָאה ,החמש

 . . . ?ֿפָאירָאה; ןופ

 "עג גנורעייפ יד טָאה ןדנעטשמוא ענױזַא ייב זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 יד ןופ ןיולב קסע ןטצענערגַאב רעייז ןוא רעייז ַא ןופ םינּפ ַא ןגָארק

 ןליפַא .ןייארַאפ ץרּפ םוצ ןרעהעג סָאװ ,ןעגנוטייציגָאט יד ןיא רעביירש

 יװ רעמ טיג ןרָאװעג ןטעברַאפ ןענייז סרעצעז יד טימ סרעבעגסױרַא יד

 יד .שזדעלאק יטיס ןופ לָאז ןיא הפיסא-טרעצנָאק רעד וצ ,טסעג סלַא

 ןרָאװעג ןדַאלעגנייא שינעלייא ןיא ןענייז סעיצַאזינַאגרָא עטסערג רָאג

 .ל .י רעד סָאװ ,ךוב-ייליבוי ןיא ןסנָאנַא-סגנוסירגַאב ןקישוצנײרַא זיולב

 .טייהנגעלעג רעקיזָאד רעד וצ ןבעגעגסױרַא טָאה ןייארַאפ רעביירש ץרּפ

 רעקיצנייא רעד ,ךוב-ייליבוי רעד וליפַא סָאװ ,טינ רעדנואוו ןייק זיא

 "נָא יד ןיא ןטָארעג זיא ,בוט-םוי םעדיטָא וצ גָארטיײב רעשרעביירשדןייר

 "ַאזינַאגרָא-טפַאשנַאמסדנַאל ערעסערג סָאװ ,רעכיב"ןסנָאנַא ענעמונעג

 עטשרעטנוא יד .ןעייליבוי עקילייצמוא ערעייז וצ סױרַא ןביג סעיצ

 "ערּפ רעשידיי רעד ןופ גָאטנריובעג ןט75 םעד םורַא ץלַא :זיא הרוש

 .טעדנַאט -- ןעוועג זיא עקירעמַא ןיא עס

 ןופ ןעגנוכיירגרעד יד דובכל עיצַאטסעפינַאמ-רוטלוק ַא טָאטשנָא

 "ײטַאב רעד טימ ,עקירעמַא ןיא ןדיי עטרעדנַאװרעביא ןָאילימ עכעלטע

 ןטלָאװ סָאװ ,סעיצוטיטסניא ןוא סעיצַאזינַאגרָא עשידיי עלַא ןופ גנוקיל

 -פיוא ןשירענָאיּפ שידיי ַא ןופ גנורעייפ ַאזַא ייב טלעפעגסיוא טינ רעכיז

 דיי טנזיוט ןבלַאהטירד ןופ הפיסא-טרעצנָאק ַא טַאהעג רימ ןבָאה -- וט

 םעניילק זיא סע רעסָאװ ַא ןופ גנומענרעטנוא-טיפענעב עדַאיל ַא יו

 .טלַאטשנַא-הקדצ ןדובכב

 ,ךוב ןסיורג ןייא תוחּפל רעדָא ,רעכיב עכעלטע ןופ טרָא ןפיוֵא ןוא

 "ערּפ רעשידיי רעד ןופ עטכישעג יד ןענעכייצרַאפ קירעהעג לָאז סָאװ

 "רינעוואוס ַא ןגָארקעג רימ ןבָאה ,עקירעמַא ןיא טרָאװ ןשידיי ןופ ,עס

 טריצַאב ,עמַאלקער-טסבלעז רעלעװלָאװ לייוו ,רעמענעגנַאמוא ןופ ךוב

 "ןטיטסניא ןוא סעיצַאזינַאגרָא יד ןופ לייט ַא ןופ ןעגנוסירגַאב-הבדנ טימ

 רעד ףיוא םינתוחמ עתמא ןייז טנעקעג ןוא טפרַאדעג ןבָאה סָאװ ,סעיצ

 יעקירעמַא ןיא טרָאװ ןשידיי ןופ החמש

 לוכה-ךס ןרעטסנרע ןַא טנידרַאפ תועדה-לכל טָאה עסערּפ עשידיי יד

 סָאװ ,ךוב ַא ןיא וליפַא ,עקירעמַא ןיא ערעירַאק רעקירָאי 75 ריא ןופ

 "ייצ עשידיי רעקרָאי-וינ יד ןופ ןעוטפיוא יד ףיוא זיולב ךיז טצענערגַאב

 .ןעגנוט
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 סרעװעשטידרַאב קחציייול בר ןופ רשוייץללמ ןייק ןייז טינ ףרַאד'מ
 עלַא טימ ,עקירעמַא ןיא עסערּפ עשידיי יד זַא ,ןייז וצ הדומ ףיוא טינש
 טושּפ ןעוועג ןענייז ייז ןופ עטסרעמ יד סָאװ ,ןגױנּפָא ןוא תונורסח עריא
 ןשידי-שיטנַארגימיא םוצ בוח ריא טליפרעד טָאה ,ךעלדיײמרַאפמוא
 סע .ץנעטסיזקע ריא ןופ רָאי 75 יד ןיא טנידַאב טָאה יז ןעמעוו ,םלוע

 יד ןופ סרעפַאש ןוא סרעיוב יד זַא ,ןגָאז וצ אמזוג ןייק טינ ךיוא זיא
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 ןשטנעמ עטמיטשַאב-טסבלעז ,עקילעפוצ ,עקירעמַא ןיא ןעגנוטייצ עשידיי

 ,ללכ"ךרדב ,ןענייז גנורעדנַאװרעביא רעקינָאילימ-ליפ רעשיטָאַאכ רעד ןופ

 רעד ןופ רעיצרעד-סקלָאפ עלערוטלוק רעמ יד ןופ טינש"רעווק ַא ןעוועג

 ןבָאה עּפורג רעקיזָאד רעד ןופ תולעמ יד .עיצַארגימיא רעשידיי רעצנַאג

 טקיטסניגַאב ,ןלַאװק עשידייײײלענָאיצידַארט עטלַא עטוג יד ןופ טמַאטשעג

 "ָאקע ןוא תובחר רעשיזיפ ,ץנַארעלָאט ,טייהיירפ רענַאקירעמַא רעד ןופ

 "עטיב רעד ןופ ןטַאטלוזער ןעוועג ןענייז תונורסח יד .,עפש רעשימָאנ

 ןָאטעגסיױא םיצולּפ ןענייז סָאװ ,רערעדנַאוװרעביא יד ןופ טפַאשמירָא רער

 ןוא סרעגייטש-סנבעל עשימײהיטלַא עטלעטשעגנייא עטסעפ ןופ ןרָאװעג

 ןוא דנַאל םעיינ ןיא ךיז ןעלצרָאוװאוצנייא ןזיוװַאב טָאהעג טינ ךָאנ ןבָאה

 "-תעד ןטײנַאב ַא רַאפ ערעפסָאמטַא עלַארָאמ עקיסַאּפ ַא ןלעטשוצנייא

 ןיב ,תורוד ייווצ טינ ביוא ,רוד ַא טרעדָאפעג ךיוא ךיז טָאה סע .להקה

 "יא רעשידיי רעד ןופ ןטנעמעלע ערעטנעגילעטניא ןוא ערעסעב יד וליפַא

 "ַאי ןטנוזעג םעד ןגירקוצסיורַא טנרעלעגסיוא ךיז ןבָאה גנורעדנַאװרעב

 "שטניוועגמוא םעד ןרעדיײלשוצקעװַא ןוא רעטסומ רענַאקירעמַא ןופ רעד

 "סיואמוא יוװ ןטליג טזומעג טייצ ַא ןבָאה סָאװ ,ןכַאז ןופ ץכעלָאש ןעט

 .עיצַאזינַאקירעמַא רעד ןופ ןלייט עכעלדיימ

 "ידוי/ רעשירענָאיּפ רעד ןופ ,עקירעמַא ןיא רעטעלב עשידיי יד

 ןענעכייצרַאפ ןגעמ ,"טייהיירפ; רעשיטסינומָאק רעד זיב *גנוטייצ רעש

 ןרעדנוזַאב ריא ףיוא גנוטייצ רעדעי ,עלַא ייז זַא ,עטנָאק רעייז ףיוא
 רענעייל ערעייז ייב ןטלַאהוצנָא ןזיװַאב ןבָאה ,ךיז טײטשרַאפ ,רעגייטש

 "יישרַאפ יד וצ ,םייה רעטלַא רעד וצ דנובוצ םעד ןוא סערעטניא םעד

 רעזדנוא ןופ קלח ַא קיטייצכיײילג ןענייז סָאװ ,ןלַאעדיא ןוא ןעיידיא ענעד

 רעכעלטלעװלַא רעד ןופ לײט א ןוא השורי-סקלָאפ רעשידיי רעטלַא

 טרענימעג טינ רָאה ַא ףיוא יז ןבָאה ייברעד .רוטלוק רעכעלטירשטרָאפ

 "עײלירערעדנַאװרעביא ערעייז ןופ סערעטניא ןקידנסקַאװ:לַאמרָאנ םעד

 -כיילג ייז קידנפלעהרַאפ ,םייה רעיינ רעד ןופ ןטפַאשנגיײיא עלַא ןיא רענ

 ךיוא יו ,ןעגנוכיירגרעד עלעירעטַאמ יד טימ ךיז ןענעקַאב וצ קיטייצ

 ןוא קילבוּפער רענַאקירעמַא-ךופצ רעד ןופ סעיצידַארט עלַארָאמ יד טימ

 .עינימָאד רעדַאנַאק רעיירפ רעד ןופ

 עלעיצרעמָאק ןוא עשיאיײטרַאּפ ערעייז עלַא ייב ,ןעגנוטייצ עשידיי

 לגייווצ שיטנַארגימיא:םירָא ןַא ןסולפנייאַאב רעקרַאטש ןזומ סָאװ ,תוינּפ

 -טנַא וצ ןזיװַאב טרָאפ ןבָאה ,עסערּפ רענַאקירעמַא-ךיײמעגלַא רעד ןופ
 סָאװ ,טפַאשרעגריב רַאפ שוח ןקירעהעג ַא רענעייל ערעייז ייב ןעלקיוו

 ןייק ןבָאה ייז עכלעוו ןופ ,סעיגעליוװירּפ זיולב טינ טפַאשרַאפ ייז טָאה

 "רַאפ סָאװ רָאנ ,םייה רעטלַא רעייז ןופ רעדנעל יד ןיא טַאהעג טינ גנונַא

 ,םייה רעכעלטניירפ-טסַאג רעיינ רעד תבוטל םישעמ וצ ךיוא ייז ןטכילפ

 "ןצפיונוצ הגרדהב ןויוװַאב רעטעלב עשידיי יד ןבָאה ןַאטנָאּפס

 -ַארעטיל-ךעלטלעוו ןייא ןיא ןטקעלַאיד עשידיי ערעדנוזַאב יד ןצלעמש

 ןקידנעטשרַאפ וצ רענעייל יד ןפלָאהרַאפ זיולב טינ טָאה סָאװ ,ןושל ןשיר

 "גוזַאב יד ןופ רעדירב-סקלָאפ עשיטנַארגימיא ערעייז טימ רעסעב ךיז
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 סָאװ ,ךַארּפש עקיזָאד יד רָאנ ,קיטנַאלטַא טייז רענעי ףיוא רעדנעל ערעד

 ןסַאּפוצ סָאד יז טָאה טרעלענשרַאפ ץלַא ,ןרָאװעג זיא יז רעטריניפַאר

 "רעטניה ןשיטילָאּפ ןוא ןשימָאנָאקעילַאיצָאס ַא טימ עסַאמ ַא ןופ ךיז

 ירַאֿפ ןיא קילעטשרעטניה רָאי 200 ףיוא ןעוועג טפָא זיא סָאװ ,טנורג

 -סנבעל םענרעדָאמ םוצ ,עיצַאזיליװיצ רענַאקירעמַא רעד טימ ךיילג

 "נַארגימיא ןיק .הנידמ רעיינ רעטסנטירשעגטרָאפ רעד ןופ רעגייטש

 טיירב ױזַא ןעוועג טינ זיא עקירעמַא ןיא עסערּפ עקיכַארּפש-דמערפ שיט

 םורַא ןיוש עסערּפ עשידיי יד זיא סע יוװ ,שירָאטַאזינַאקירעמַא-ףיט ןוא

 .רָאי 0

 וצ האנה זיולב טינ רענעייל-שידיי ןשיטנַארגימיא םעד קידנענרעל

 רעשידיי רעסיורג רעד זיב טיירגעגוצ טָאה עקירעמַא סָאװ ,ןופרעד ןבָאה

 רעשימָאנָאקע רעד וצ רעמ סָאװ ןגָארטוציײב עקַאט רָאנ ,גנורעדנַאװגיײא

 יד ןבָאה ,עקירעמַא ןופ טירשטרָאפ ןכעלטפַאשלעזעג םוצ ,גנולקיװטנַא

 רעטעברַא יד זַא ,וצרעד ןפלָאהעגטימ ליפ רעיוהעגמוא רעטעלב עשידיי

 ןופ טייצ "רענירג, רעטסרעטיב רעד ןיא ךָאנ ,טפַאשמירָא רעלדעּפ ןוא

 עטסרעווש יד ןעגנערב ןביוהנָא לָאז ,לשיוק-רעלדעּפ ןוא קירבַאפיץיװש

 "עדנַאװניײא יד ,יײז ,רעדניק עריא ןופ גנודליבסיוא רעד רַאפ תונברק

 "נָא יד ןפַאש וצ ןרָאװעג טקיטומרעד קיטייצכיילג ןענייז ,ןיילַא רער

 רָאי קילדנעצ רָאַּפ ַא ןיא זיא סָאװ ,גנוגעװַאבירעטעברַא ןַא ןופ ןביוה

 "ךיירט טימ ןכַאפ רענַאקירעמַא עטלַא ליפ רַאפ רעטסומ ַא ןרָאװעג םורַא

 .תורוד ליפ ןופ סעיצידַארט עשיטסינָאינוי

 ןענרעל וצ ןדיי ייב גנַארד ןטלצרָאװעגניײא םעד קידנקיטומרעד |

 ןרָאי עשירענָאיּפ 25 עטשרע יד ןיא ךָאנ ןעגנוטייצ עשידיי עגיה יד ןבָאה

 עּפורג עשינטע ןייק זַא ,ןענעכייצרַאפ וצ גנוקידירפַאב יד טַאהעג ןיוש

 "נַאלגנע-יינ יד ןופ םישרוי עשינסחי יד קידנסילשנייא ,עקירעמַא ןיא

 רעשיצירפ רעד ןופ ךעלקינייא-רוא יד ןוא ןרענָאיּפ רעואלפ-יעמ,, רעד

 יװ ,ןטנעדוטס עיצרָאּפָארּפ ַאזַא טלעטשעגוצ טינ טָאה ,םורד ןופ עטסַאק

 "ינוא עלַא רַאפ תוחּפשמ עשידיי-שיטנַארגימיא יד ןָאטעג סָאד ןבָאה סע

 יד ןבָאה טייצ רעקיטציא רעזדנוא זיב ןוא .עקירעמַא ןופ ןטעטיסרעוו

 "ניא רענַאקירעמַא ןופ ןגייווצ ליפ ןיא זַא ,ןעוועג םרוג ןביוהנָא עקיזָאד

 ןעמענרַאפ סעיסעפָארּפ עטנרעלעג יד ןיא יו ,טסנוק ,לדנַאה ,עירטסוד

 יַאּפ עבושח רָאג ,רעדניק ענעריובעג-יה ערעייז טימ ,ןטנַארגימיא עשידיי

 .סעיציז

 "כָאנ רעייז טימ ןטנַארגימיא עשידיי ןענייז ןטָארטרַאפ רעכַאוװש

 -ָאּפָאנָאמ עטסערג יד ןופ ןזיירק יד ןיא ,ץנַאניפ-ךיוה ןיא זיולב סקואוו

 ַא ןליּפש ןעגנודניברַאפ-השורי ואוו ,ןטמַא-הכולמ עטסכעה ןיא ,ןטסיל

 -ידיי יד זיא קידנטיידַאבמוא .,ןטייקיאייפ ןוא ןסיוו יו ,עלָאר ערעסערג

 ןיא ,עירטסודניא רעוש רעד ןיא ,רוטלוקירגַא ןיא גנוקילײטַאב עש

 עלעירטסודניא:טינ יד ןיא רבע רעזדנוא סָאװ רַאפרעד ,טרָאּפסנַארט

 טכַאמעג גנורעדנַאוװרעביא עשידיי עטשרע יד טָאה עּפָאריײא ןיא תונידמ

 "וקעג ערעטעּפש יד רַאפ תעב ,ןעגנוקיטפעשַאב ענױזַא רַאפ קיסַאּפמוא
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 ענעפורעג"ױזַא עלַא ןיוש ןענייז ,ןדיי עטריזירַאטעלָארּפ רעמ ענעמ
 ,ןסָאלשרַאפ טעמכ ןעוועג סעירטסודניא-טנורג

 -נעט-רוטלוק רענַאקירעמַא ןופ רעטכַאבָאַאב עלַא רַאפ עװַאקישט
 ריא ןופ טייצ רעד ןופ דָארג ,עסערּפ עשידיי יד סָאװ ,סָאד זיא ןצנעד
 ןטשרע ןופ דָאירעּפ ןופ ,גנורעסעב רעכעלטלַאהניא ןוא רעכעלכַארּפש/

 רַאפ םלוע-רענעייל ןסיורג ַא ןדליבוצסיוא ןזיװַאב טָאה ,ןָא גירק-טלעוו
 רעד .ךַארּפשידנַאל רעד ןיא --- עסערּפ רענַאקירעמַא רעטסעב רעד
 "ייצ רענַאקירעמַא רעטסקיטכיװ רעד ןופ סקואוו-עיצַאלוקריצ רעסיורג

 ןופ עיצַאזינַאקירעמַא רעד טימ ףיונוצ טלַאפ ,"סמייט קרָאי-זינ, יד ,גנוט
 ןעגנוטייצ עשידיי יד ןופ טייציילב ןיא ,רענעייל-שידיי רעקרָאי-וינ יד
 'ןביוהעגנָא ךיוא ךיז טָאה טייצ רענעי ןופ ,1925 ןוא 1915 ןשיװצ ---
 יד יװ ,ןלַאנרושז רענַאקירעמַא עטסנרע ענױזַא ןופ גייטשפיוא רעד
 "וצ טייצ רעד טימ ןענייז סע עכלעוו וצ ,"קילבָאּפער-רינ, יד ,"ןָאשיינ;
 ןָאמאק, ,"רעקרָאי-ינ; רעד ,"ירוקרעמ ןַאקירעמַא, רעד :ןעמוקעג
 .ןטפירשטייצ עכלעזַא ערעדנַא ןוא ,"סנעס

 "טסוָאּפ, גנוטייצ-טנוװָא עטײנַאב יד זַא ,דוס רענעּפָא ןַא זיא סע
 רקיע רעד ךיז ןקיטסעפַאב *.םע .יּפ, טַאלב עכיירגלָאפרעד עיינ סָאד ןוא
 ,רעטעלב עטסנרע ענױזַא רָאפ ןעיצ רענעייל עשידיי סָאװ ,םעד קנַאד ַא
 ןָא ךיוא ןביוה רעדניק ערעייז תעב ,ןעגנוטייצ עשידיי יד וצ בָאגוצ ַא יו
 -ייצ יד תבוטל ,רעטעלב-עיצַאזנעס ערעלוּפָאּפ-רעמ יד ןופ ךיז ןגױנוצּפָא
 .ןרעטלע יד ייב סיוא ןעמענ סָאװ ,ןעגנוט

 "-עגוצ רעסעב ךיז ןעגנוטייצ עשידיי יד ןופ העד-ילעב יד ןטלָאװ
 טשינ ייז ןטלָאװ ,םוקילבוּפ רעייז ןופ ןטייהניואוועגךעייל יד וצ טקוק
 םענעי ןקידירפַאב וצ רעטעלב ערעייז ןיא טרָא ליפ ױזַא ןבעגעגקעװַא
 ענטעיא טימ קירוצ 20 רָאי ַא טימ טבָאלעג ךיז טָאה סָאװ ,טנעמעלע
 רעשירַאנ רעד ןופ טנױאוועגּפָא ךיז ןטלָאװ ייז .ףָאטש-"עדנעבעלעט

 טימ ןטלעוו ןסירעגנייא לָאמַא טָאה ןַאהַאק .בַא רשאב זא ,שינעדערנייא |
 -רעבירַא םעד ןופ ךיז ןעײרפַאב טינ טציא ךָאנ ןעמ רָאט ,הרוחס ַאזַא
 קַאמשעג ןקיטציא ןטימ טפַאשטנַאקַאב ערעסעב ַא .ּפעלשכָאנ ןטבעלעג
 -ַאב קפס ַא ןָא טלָאװ טייהרעמ-רענעייל רעשידיי רערעסערג רעד ןופ

 עטסרעמ יד טימ ,עדנעבעלעט עטנעי תרמ השיא עבושח יד זַא ,ןזיוו
 ,תמאה םלוע ןפיוא טינ ךָאנ ןענייז ייז ביוא ,הגרדמ-רוטלוק ריא ןופ טייל
 ייז ןוא ,םינקז רַאפ סעיצוטיטסניא ןיא ןרָאי עטצעל ערעייז ייז ןבעלרעד
 זיא סע .ןעגנוטייצ עשידיי ןופ רעמענּפָא עוויטקַא ןייק רעמ טינ ןענייז
 סנטצעל טיג "סטרעוװרָאפ, רעד דָארג סָאװ ,טינ רעדנואוו ןייק רשפא
 ייוצ ערעדנַא יד יד תעב ,טינש ןקילָאמַא ןופ ףָאטש-דנוש םומינימ ַא
 רעייז ןגייטשוצרעביא ךיז ןעימ קרָאירינ ןיא ןעגנוטייצ עכעלרעגריב
 יד דימת ןיוש זיא ױזַא .הרוחס רעקיזָאד רעד טימ טנערוקנָאק ןטלַא
 טניול ײרעכַאמכָאנ ןעוו טינ לָאמ ןייק ןסייוו ייז :רעכַאמכָאנ ןופ עבט
 .רעמ טינ ךיז

 -וצנָא ןעמוקעגסיוא ןיוש זיא סע עכלעוו ףיוא ,תוביס ייר ַא תמחמ
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 ןעגנוטייצ עשידיי יד ןענייז ,ךוב ןקיזָאד םעד ןיא רעטרע ליפ ןיא ןזייוו
 לגוסמ ןעוועג טינ ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ ןופ טנעה יד ןיא ןבילבעגרעביא

 "עייז ןופ סנגרָאמרעביא ןוא סנגרָאמ יד ןגעוו טסנרע ךיז ןטכַארטרַאפ וצ

 "ידיי עֶלַא ןופ גננוטײרּפשרַאפ עוויטקעלָאק יד ,סעיצוטיטסניא ענעגייא ער

 "נורא זיא רָאי-ייליבוי ןט75 ןופ ףוס םייב עקירעמַא ןיא ןעגנוטייצ עש

 "יט ןופ טנעצָארּפ 60 ,ךעלגעט ןרַאילּפמעזקע 200,000 םורַא וצ רעט

 .רָאיוצ-רָאי ןופ רעכעלקרעמ טרעוו הדירי עקיזָאד יד .1925 ןופ שזַאר

 "עגטסעפ טָאה ןרָאי רע40 יד ןופ בייהנָא ןיא גנושרָאפסיױא ןַא

 רענעייל-סגנוטייצ עשידיי יד ןופ רעטלע-סטינשכרוד רעד זַא ,טלעטש

 רעביירש יד ןופ רעטלע-סטינשכרוד רעד .רָאי 55 ןעוועג טלָאמעד זיא

 -ַאפרעד ןבָאה ךיוא .,רָאי 60 וצ רעטנענ ןעוועג זיא סעיצקַאדער יד ןיא

 ןופ לטירדיייווצ וצ בורק זַא ,קורדנייא םעד ןגָארקעג רעטכַאבָאַאב ענער

 רענײימעגלַא רעד ןופ רענעייל עקיסעמלגער ןענייז רענעייל עשידיי יד

 סָאװ ,ןעגנוטייצ עשידיי יד ןיא ןשטנעמ ףיוא .שילגנע ףיוא --- עסערּפ

 ךָאנ: :לעטשנייא ןשיניצ ןופ טשרעהַאב ןצנַאגניא טינ ךָאנ ןענייז

 -ַאב ןגעוו ןטקַאפ עקיזָאד יד ןגייל -- *! לובמ רעד ןעמוק געמ --- זדנוא

 ַא ןיילַא ךיז ןבעגוצּפָא ,בוח ַא ףױרַא ןזעוו-סגנוטייצ ןשידיי ןופ דנַאטש

 זַא ,סנטיײצַאב סעּפע ןָאט ןוואורּפ וצ ןוא ,עגַאל רעד ןגעוו ןובשח ןרָאלק

 -רוטלוק עשידיי עכעלמיטסקלָאפיטכע עקיצנייא יד ,עסערּפ עשידיי יד

 -עמַא ןיא ןבעל ןשידיי ןופ זָאלרוּפש ןדניוושרַאפ טינ לָאז ,עיצוטיטסניא

 .עקיר

 "רעד ,עקירעמַא ןיא טרָאװ ןשידיי ןופ עגָאל יד זיא סע יו שיגַארט

 -ערגַאב ַא ןליפַא ןרָאװעג טליּפשרַאפ ןצנַאגניא טעמכ זיא סע סָאװ רַאפ

 ךָאנ רימ ןגָאמרַאֿפ ,סקואװכָאנ רעקידנענעק-שידיי רעכעלגעמ רעטצענ

 -סקלָאפ יד תוחּפל ןעװעטַארוצּפָא ףיוא ןָאט וצ סעּפע תוחוכ יד לייוורעד

 ןטלַאהנָא טינ ךיז טזָאל סע וליפַא ביוא ,עסערּפ רעשידיי רעד ןופ המשנ

 "ידיי ערעגנוי עקיטציא יד ןופ רעיוד"סנבעל ןשיזיפ ןופ רעגנעל ףוג ריא

 זיא עקירעמַא ןיא עסערּפ עשידיי יד זַא ןוא .רעביירש ןוא רענעייל עש

 -רַאפ שירעדרעמ ןענייז עּפָאריײא ןיא ןלַאװק עריא ןעוו ,טציא דָארג שי ַא

 רָאנ ןענעקיײלּפָא ןוואורּפ ןענעק ,גָאלּפ-רעלטיה רעד ןופ ןרָאװעג טּפָאטש

 ,םיפנוח עלעוטקעלעטניא ערעייז טימ ,ןרָאטַאלימיסַא עזָאלטסיײג יד

 המוא רעדנַא ןייק ייב עסערּפ ןייק זַא ,ןעקנעדעג וצ קיטכיוו זיא סע

 סע יו ,רעגנעייל עריא דצמ דנובוצ ַאזַא וצ ןעוועג הכוז טינ טָאה ןושלו

 ןרָאי "ענירג, ערעיײז ןיא .עקירעמַא ןיא עסערּפ עשידיי יד טסינעג
 םיבשות סלַא טליפרעד ךיז ןבָאה ייז זיב טייצ רעצנַאג רעד ןופ ךשמ ןיא
 תונברק עלַא טקיטיגרַאפ רענעייל עשידיי יד ןבָאה ,םייה רעיינ רעד ןיא

 יז סָאװ ,טימרעד םיכירדמ ןוא סרָאטַאזיליװיצ עשרעביירש ערעייז ןופ

 "ךרד ןוא יורטוצ ןטימ ןעגנוטייצ ערעייז וצ טקוקעגפיורַא דימת ןבָאה

 סרערעל עיירטעג-קיטכירפיוא ערעייז וצ םידימלת ענעסקַאוװרעד ןופ ץרא
 רענעייל עשידיי יד ןענייז ןעמעלבָארּפ ערעייז עלַא טימ .רעזייווגעוו ןוא
 םלוע רעייז ןבָאה סָאװ ,רעטעלב ערעייז ןופ סעיצקַאדער יד וצ ןעמוקעג
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 -ימ עקידנרעדנַאװרעביא יד סָאװ ,ףליה רעכעלגעמ רעדעי טימ טנידַאב
 -ייז ןדנובוצ-טיונ ענעי .ןטיונ עליפ ערעייז ןיא טפרַאדעג ןבָאה ןענָאיל
 -רעמ ךיז טָאה סָאװ ,םלוע םייב ןדנואוושרַאפ ןצנַאגניא טעמכ ןיוש ןענ
 ןײלַא ןיוש ךיז ןעק ןוא רעגייטש-סנבעל ןגיה םוצ טסַאּפעגוצ רעקינייװ
 .טייהנגעלרַאפ ַא ןיא ןבעג הצע ןַא

 ןשיוצ גנואיצַאב רערעל-דימלת רעקילָאמַא רעד ןופ טרָא ןפיוא רָאנ
 -טסבלעז ןרעיירטעג םייב ךיז טָאה ,גנוטייצ ןייז ןוא רענעייל ןשידיי
 עקירעמַא ןיא טרָאװ ןשידיי ןופ רענעייל ןָאילימ ןבלַאה םענעבילקעגסיוא
 דנובוצ ,רערעטסעפ ךָאנ רַאפרעד רעבָא ,רערעלעדייא ליפ ַא טלקיװטנַא
 טנָאמרעד טנעמיטנעס רעיינ רעקיזָאד רעד .עסערּפ רעשידיי רעד וצ
 ,האובנ"טסיירט סהימרי איבנ ןופ רעטרעוו עכעלרעדנואוו יד ןָא קרַאטש
 | ; םילשורי ןיא ןדיי יד וצ ,ןעמָאנ סטָאג ןיא טגָאז רע ואוו

 ןייד ןופ טפַאשביל יד ,טנגוי ןייד ןופ דָאנג םעד ריד קנעדעג ךיא,/ |
 ."טייזעג טינ דנַאל ַא ,רבדמ רעד ןיא רימ .ךָאנ ןייג ןייד .; טייצ-הלכ

 יידיי יד ףיֹוא ןקוק עקירעמַא ןיא רענעייל-שידיי עקיטציא יד ךיוא
 "ענירג, עטסרעווש ערעייז ןופ ןסורג עקידעבעל ףיוא יו ,רעטעלב .עש
 ןוא טסיירט יד ןענַאטשעגיײיב טּפָא ױזַא יז זיא סע ןעוו ,ןרָאי ערעגנוי
 -ורכז ידיטָא ןוא .עסערּפ רעשידיי רעד ןופ ?טײצידָאנג, רעד ןופ ףליה
 .ץעווינ ןיא ןייג ןזָאל טינ ןעמ רָאט תונ

 -נטײדַאב ךָאנ ןייז טימ ,"סטרעװרָאפ , רעד סָאװ ,קיניײװ זיא סע
 ,עיצנַאטס-ָאידַאר רענעגייא רעד ףיוא רַאּפשנָא ןוא דנָאפ-װרעזער ןקיד
 / ןּפמורשנייַא םעד ייב וליִפַא טייצ ערעגנעל ַא ןטלַאהסיוא ךָאנ ןעק
 סָאװ ,ףיורעד ךיז ןזָאלרַאפ וצ לכש רעּפַאנק ַא ןיא סע .;רענעיײל ןופ
 ןטוג ַא ךָאנ אמתסמ טעװ ,החּפשמ-גרעבניײװ יד ,"סרעדיר, עשידיי יד
 ,"לַאנרושז-ןגרָאמ , ןוא "גָאט , ןופ םיחוור ןעיצ ןענעק קילדנעצ-רָאי
 : טימ טעװ רענעייל לָאצ עקידנרענימ ךיז דימת יד סָאװ םעֶד קנַאד
 ,ןעגנוטייצ יד רַאפ טלעג:טנעמַאנָאבַא ןוא -ףיוק רעמ ןלָאצ טייקנדירפ
 טיצ:המחלמ רעד ןופ ןסנָאנַא עשלהק יד סָאװ ,םעד בילוצ ךיוא יו
 ךעלסיבוצ ןעגנוטייצ עשידיי יד ןרַאשוצ רָאי רָאּפ עשּפיה ַא ךָאנ ןלעוו
 ןזיירק עקניל יד סָאװ ,ףיורעד ןזָאלרַאפ טינ ךיז ןעמ ןעק ךיוא : הסנכה
 יז יו ,"טייהיירפ,, רעד רַאפ עציטש רעייז ןטלַאהנָא טייצ ַא רַאפ ןלעוו
 ןטסירוטלוק עשידיי יד ןופ ןעגנוטכיר עטיירג-תונברק רֹעמ ןוא ערענעלק
 ץשידיי עצנַאג יד רעגנעל סָאװ ןטלַאהנָא ןוואורּפ תוחוכ עלַא טימ ןלעוו
 זיא סע .ןזעװיגַאלרַאפ ןשידיי ןכעלטפַאשלעזעג םעד טימ ,ַאקידָאירעּפ
 ןעזוצמורַא ןוא עקירעמַא ןיא להק ןשידיי ןיא ךיז ןקוקוצמורַא טייצ ןיוש
 רעד ןופ השורי יד ןרעו ןבעגעגרעביא ןעק סע טנעה סנעמעוו ןיא ךיז
 ןעגנוכיירגרעד עריא ןופ ליפ זַא ,רעגייטש ַאזַא ףיוא עסערּפ רעשידיי
 | .ןרעוו ןריולרַאפ טינ ןלָאז

 -ַאטסירק טשינ ךָאנ בושי רעשידיי רעגיה רעד טָאה ןרעױדַאב םוצ
 -והות ןצנַאג ןיא ,סערדַא ןטמיטשַאב ַא טימ להק ַא ןיא ךיז טריזיל
 ףיוא ןרידנעטערּפ סָאװ ,סעיצוטיטסניא ןוא סעיצַאזינַאגרָא ןופ והובו
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 ךיז טבייה'ס .םוטנדיי ןקינָאילימ ףניפ ןרעביא עקירעמַא ןיא עינָאמעגעה

 רעד טימ ,וצ טגָאז סָאװ ,חוכ ןייא ןרימרָאפוצסױא ןָא טשרע סנטצעל

 יד זיא חוכ רעקיזָאד רעד .טייקינייא עשידיי עסיוועג ַא ןפַאש וצ טייצ

 ןיא טלַאה סָאװ ,ןדנַאברַאפ-הקדצ עשיטָאטש עשידיי ןופ עיצַארעדעפ

 .טלעוו רעיינ רעד ןיא --- הלודג-הקדצ עלענָאיצידַארט רעזדנוא ןרעוו

 "יֿפנָא יד ןופ ץנעדנעט יד ָאד ןרירטסיגער וצ טרעוו ךיוא זיא סע

 טיירב רעד ןיא חוכ רעייז ןביאוצסיוא הלודג-הקדצ רעדיטָא ןופ סרער

 טזײװַאב סָאד .עקירעמַא ןיא ןבעל-הלהק ןשידיי ןופ ףיט רעד ןיא ןוא

 יד ןוא "טניָאשזד; ןופ ןטנעמעלע עקידנטיירטש יד ףיוא גנַאװצ רעד

 "תוש ערעייז ןטלַאהוצנָא ,סעסַאק-הקדצ עטרירעדעפ יד דצמ ןטסינויצ

 "ץרא ןוא עּפָארײא ןיא עיצקורטסנָאקער ןוא הקדצ רַאפ ןעגנולמַאז עתופ

 טייקיליוו רעד ןיא ךיוא סױרַא ךיז טזייוו גנוגיינ עקיזָאד יד ;לארשי

 וטעשזדוב יד ןעמענוצרעביא סעיצַארעדעפ-הקדצ ערעדנוזַאב יד ןופ

 .טעטש ערעייז ןיא גנואיצרעד רעשידיי רעד רַאפ גרָאז

 ,דנַאברַאפ"הקדצ עשידיי עשיטָאטש לָאצ ַא ןיוש ןבָאה ךעלטנגייא

 ןיא ןרוטנעגַא-סעיינ עשידיי יד ןופ טסניד-סקלָאפ יד טנעקרענָא ךיוא

 "נעגַא"סעיינ עקיזָאד יד .ךעלסיבוצ סױרַא ייז ןפלעה ייז ןוא עקירעמַא

 טסנידיעיצַאמרָאפניא ןשידיי ַא ןופ םוקמב ַא יװ ,טכַארטַאב ןרעװ ןערוט

 יד לעיצעּפס ךיז ןקיטיונ טסניד ַאזַא ןיא .הכולמ ַא ןָא קלָאפ ַא ייב

 עקיזָאד יד ןופ ליפ .סעלַארטנעצ-הקדצ יד םורַא םידיחי עקיטעט רעמ

 יד זַא ,גנוטכַא ףיורעד ןביג ןוא ןרוטנעגַא-סעיינ יד ןיילַא ןציטש םידיחי

 טינ ףרַאד ןליוו ןטוג לסיבַא טימ .ןפלעה ךיוא יז ןלָאז ןדנָאפ"הקדצ

 -ידיי רעשינָאירבמע רעד ןופ העדיילעב יד ןזייוורעד וצ ןעמוקנָא רעווש

 ןקעטש סע ואוו ,עסערּפ עשידיי יד זַא ,עקירעמַא ןיא הלודג"הקדצ רעש
 ןופ רצוא ַאזַא זיא ,ןרוטנעגַא-סעיינ עכעלצונ ױזַא יד ןופ ןעלצרָאװ יד

 עלַא ןופ ץוש םעד טנידרַאפ סָאװ ,רוטלוק-סקלָאפ רעשידיי-שיטַארקָאמעד

 ,ןדיי עגיה
 רעשידיי רעד וצ ןרעו ןבעגעג ףליה עכעלגעמ ידיטָא רעבָא טעװו

 ? טעּפש וצ טרעוו סע רעדייא ,דובכב עסערּפ
 ןוא .איבנ ַא ןבעג רָאנ ןעק עגַארפ רעקיזָאד רעד ףיוא רעפטנע םעד

 .איבנ"ןב ןייק טינ וליפַא ,איבנ ןייק טינ ןיב ךיא





 עיפַארנָאיל בי ב

 -עברַא רעשידיי רעד ןופ עטכישעג יד :ץ רע ה ,ןיגרוב

 ,1915 ,קרָאיײוינ --- דנַאלגנע ןוא דנַאלסור ,עקירעמַא ןיא גנוגעװַאב-רעט

 לַאנָאשענרעטניא, רעד ןופ עטכישעג עצרוק ַא :.ה ,םו5 ב

 עשידיי רָאי 50 --- ךוב ןופ לייט רעטייוװצ --- "ןָאינוי לַאקיפַארגָאּפיט

 ,1938 ,קרָאיײינ ,ןָאינוי רעצעזטפירש
 ןיא םזילַאנרושזידַאפ רעשידײ רעד : . .א ,ג ר ע ב דל ָא ג

 ,יקצַאש בקעי .רד ןופ טריטקַאדער ,ךובלמַאז עסערּפ ןיא --- עקירעמַא

 | ,1927 ,קרָאיײוינ
 ,ןיטנַארק יד :.רד בקעי ,ַאזָאר ַאווליס-יַאד

 ,1937 .קרָאי-וינ ,ךובלמַאז עסערּפ ןיא --- ,7ָ
 ילמַאז ןעגנוטייצ עשילגנע ןיא שידי :.ב .ד ,לצקריט

 | ,1934 ,קרָאייוינ ,ךוב
 "נַאװ עשידיי ? רימ ןעײג ןיהאו :בקעי ,יקסניצשעל

 ,1944 ,קרָאיײוינ --- ,טנייה ןוא לָאמַא גנורעד
 וצ ךובלמַאז ןיא --- גנוטייצ עשידייד :.ר .א ,יכ אלמ

 ןופ טריטקַאדער ,עקירעמַא ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד
 | ,1940 ,קרָאי-וינ ,יקצַאש בקעי .רד

 .ּפעס ,"רעמיטש רעקָאטסילַאיב; ,תפצ החמש :דוד ,ןהָא ס

2, 
 "וינ ,םזילַאיצָאס ןשידיי ןופ גנילירפ יא :.א ,ןיק מורפ

 | ,19239 ,קרָאי
 ,קרָאירינ ,271 דנעב ,ןבעל ןיימ ןופ רעטעלב :.בַא ,ןַאהַאק

 ,1928 .י .נ ,473 דנעב ,6
 .1928 ,עשרַאװ ,עקירעמַא ןיא לָאמַא :.י ,ווָאילעּפ ָאק
 ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןָאקיסקעל :ןמלז ,ןעזייר

 ,ענליוו ,עגַאלפױא עטירד .,4 , 2 ,2 ,1 דנַאב ,עיגָאלָאליפ ןוא עסערּפ
7, 1928, 1929, 

 רעשידיי רעד ןופ ןעמעלבָארּפ יי :.רד בקעי ,יקצַאש

 "סיד רעד ; 1924 ,קרָאיײוינ ,ךובלמַאז ,עקירעמַא ןיא גנושרָאפ-עסערּפ

 ,1937 ,קרָאי-וינ ,ךובלמַאז עסערּפ ,שרהוק
 -ַאליפ ןיא ןלוש ר"א ןופ ןבעגעגסױרַא ,ךַאנַא מל ַאילוש |

 | ,1935 ,עיפלעד
 -עטיל רעשידיי רעד ןופ עטכישעג :וה יל א ,ןַא מ לו ש

 ,1943 ,קרָאיײוינ ,(1900-1870) עקירעמַא ןיא רוטַאר
 רעשידיי רעד ןופ גנואײטשטנַאיי :הש מ ,ןַא מקרא ט ש

 -ייצ-סקלָאפ רעשידוי רעד ןופ עיצַאדיװקיל יד --- ,עקירעמַא ןיא עסערּפ
 ,עקירעמַא ןיא עסערּפ עשידיי יד ; 1924 ,קרָאירינ ,ךובלמַאז ,גנוט
 עסערּפ ,"טלעוו עשירַאטעלָארּפ , יד ןוא ץנַארק ּפיליפ --- ,5

215 



 ןיקייח ,י . 6

 עטכישעג רעד ןיא ןטנעמָאמ עטסקיטכיו ; 1972 ,קרָאיײוינ ,ךובלמַאז
 עשידיי רָאי 752 -- ךוב ןיא ,עקירעמַא ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ
 ."ה"שת-1945 קרָאיוינ --- עקירעמַא ןיא עסערּפ

 -טפירש רעשידיי רעד ןופ עטכישעג יד :.ש ,דלע פנייש
 רָאי 50 --- ךוב ןופ לייט רעטשרע .י .ט .א ,83 לַאקָאל ,ןָאינוי רעצעז
 ,1938 ,קרָאי-וינ ,ןָאינוי רעצעזטפירש עשידיי

 םתע;,םתמ 641,095 4. 2264 21/12 + :
 4156 04 .ןזונס10214 (:1711128110מ, א. ע, 7

 םעאגתמ 681 ,5
 12000110 1016ז1618110ת 01 106 ,170011084װ (20115111110

 א. צ. 1935.
 820085, עא רׁש צ סא

 ע1ס6סע10 04 וסּוש 1:081400, א. ע 24
 אטא 1:61200 1001גמ לטצממנסנג א 3. 0

 עץ, עצ םעתא 1
 ןעהמא1נמ, 1116 /1008116 04 2100 1106, 110310מ. 1929,

 עת גאאז זאא
 8 0100108124מ תל 112ז 0618 1701110ת, זו, 1. 1825

 אש א , 41,
 1 ס תנטסמגמא 1008 2 עס. א. צ. 1922.

 ןאעיע1זואֿפ 41 ,א 4084 0011 םאסעת  ןזקואמצ פז
 1115:101:ש 04 106 0001160 512469 ת +. 1942.

 581,085 6808068  םהואתצ :
 1008 04 106 1:689 א. צ 384

 5101 4זת  טע'ד'סא:
 106 12:255 (20604 ; }גנותוצ 1118 15, 1:2524102, 1919,

 51 שעעמתאֿפ, 601 8
 110 ת10818װקגצ צז. +. 1931



 לט ע צ כוז
 ,ןטפירשטייצ ,ןעגנוטייצ ,םידיחי ןופ ןעמענ ןופ

 סעיצַאזינַאגרָא ןוא סעיצוטיטסניא-עטטרּפ

 - 202 .ש ללעבַא

 ,13 (עלעדנעמ) .י .ש ,שטיוװָאמַארבַא

242 
 199 ,ד ,ןָאסרעבַא
 314 ןושרג ,יקסנָארגַא

 ,209 ,199 ,192(רענוװָאק .ב) .י ,רעלדַא

0, 214 
 171 ,170 .ּפ בקעי ,רעלדַא
 170 ַארַאס רעלדַא
 .יב .יע) ןָאשיילוקריס וװָא ָארויב טידָא

 271 (.יס
 88 ןָאטסָאב ,רעלדָא רעשידיא
 11 סירָאמ ,ןַאמנזייא
 337 .,ה ,ךובלעזניא
 274 טייקיגייא
 345 לזדניא

 245 ךיזניא

 346 קעטָאילביב עלַאנָאיצַאנרעטניא

 -וי לַאקיפַארגָאּפיט לַאנָאשיינרעטניא

 ,ּפַאק ןיא רעטייוו עז ,96 ,95 ,41 ןָאינ

 391 טייז ןוא 6

 351 ,270 ,269 ,268 .י .מ .רד ,ןיגלַא

 206 ,199 ,141 .ח ,װָארדנַאסקעלַא

 ,309 ,146 ,42 ,סערּפ דעטײאישַאסַא
| 213 

 296 ףסוי ,ושָאטַאּפָא
 103 דוד ,רעקעהטָאּפָא
 23 ,22 ,19 ָאנרויד יטקַא
 252 ,44 ,41 ףלָאדַא ,סקָא

 346 גַאלרַאפ גניר רעטעברַא
 201 לאכימ ,ןָאסנָארַא

 ,250 ,249 ,248 ,237 השמ ,ןָאסנָארַא

21 
 405 ,344 ,295 ,193 ,168 םולש ,שַא

 295 .מ ,שטיװָארעשָא

 308 .רד ,רעמייהנעדָאב
 307 םשרג ,רעדַאב

 167 סירָאב ,װעיטעמכַאב
 28 טעזַאג ןָאטסָאב
 26 רעטעל סוינ ןָאטסָאב
 344 ,199 ,192 רעב ,ווָאכָארָאב
 326 ,225 .א ,ןָארַאב
 193 ,186 .מ ,וָאנַארַאב
 ,148 ,94 ,93 ,89 ,16 ףסוי ,סעדנָארַאב

222 
 307 ,203 הילדג ,קילבוב
 270 .נ ,דלַאװכוב
 405 ,51 .ק .י ,רענכוב
 141 ,100 (תרוּפ ןב) .מ ,יקסנַאקוב

 169 ץרעה ,ןיגרוב
 95 ,90 סקיס גיב
 254 .א ,ָאנזיב
 208 לדנעמ ,סילייב
 151 ,150 ריאמ ,קָאלב
 199 ןוירוג ןב
 199 יבצ ןב
 149 לארשי ,ןיקלעב
 38 סמיישזד ,טענעב
 167 ןָאעל ,גרעב

 307 ריאמ 'ר ,ןילדעב
 -ייוו עז 2257-232 ,ןַאמרעה ,ןייטשנרעב

 ,34 ,32 ,31 ,20 ןעלטיּפַאק ןיא רעט
7, 42 
 405 ,53 ,52 שריה יבצ ,ןייטשנרעב
 202 ןועמש .רד ,ןייטשנרעב
 295 .ד .ה ,שטיוװַאקרעב
 89 ןַאמייה ,יקסדָארב
 28 םַאיליװ ,דרָאפדַארב
 29 וירדנע ,דרָאפדַארב
 261 .ד יאול ,סײדנַארב
 288 סירָאב ,לָאזארב
 69 60 ,59 .א ,יקסוװַאלסַארב
 291 דואווייה ,ןורב
 235 ןָאטאלפ ,ווָאנורב
 201 ןבואר ,ןיניירב

17 



 247 סגנינעשזד םאיליוו ,ןעיירב
 320 ,319 ,141 .י .י ,לירב
 104 רוטרַא ,ןייבסירב
 167 ַאקשובַאב ,ַאיַאקסװָאקשערב

 156 סנערואל ,ןיקדָאג
 20 ַאטעזַאג
 21 ירַאּפ עד טעזַאג
 371 .א ,ןַאמסעטָאג
 214 אנח ,דלעפסעטָאג
 307 ,202 ,196 .בַא ,גרעבדלָאג
 ןיא רעטייוו ןוא 388 .צ .ב ,גרעבדלָאג

 | 48 לטיּפַאק
 . 326 ,63 םהרבא ,ןעדַאפדלָאג

 218 סקַאמ ,רד ,ברַאפדלָאג
 201 .י .ב ,ןײטשדלָאג
 246 לעוימעס ,סרעּפמָאג
 ,225 ,224 ,179 ,11 קחצי ,ןַאמקינָאג
5, 333 
 218 פיליפ ,ןיסָאג
 351 .5 ,ה .רד ,ןָאדרָאג
 ,177 ,170*115 ,99 ,95 בקעי ,ןידרָאג

328 8 
 329-327 ,141 ,88 .ב ,ןירָאג
 ,210 (רעקידעבעל רעד) םייח ,ןַאמטוג
1, 213, 214 
 167 השמ ,שטיווערוג
 280 ,222 ,125 .מ ,סיליג
 382 .י ,גרובזניג
 307 בקעי ,ןײטשטַאלג
 334 .א ,ץנַאלג

 64 קילעז ףסוי ,קילג
 355 .י ירנעה ,רעטעג
 197 יאול ,ןָאסרעג
 216 טייקיטכערעג
 311 ירָאגירג ,ינושרעג
 296 ,245 רימידַאלװ ,ןַאמסָארג
 315 ,213 (אטיא) ריאמ ,ןַאמסָארג

 273 םַאיליװ, רעּפָארג
 203 ןרהא ,לעזיירג
 41 ,40 סיײרָאה ,ילירג
 282 ,280 .ה ,דלעיפנירג

 52 יבצ ,ינושרג

 101 .מ .מ .,יקצילָאד

 104 ,42 סלרַאשט ,אנאד

 203 יכדרמ ,סיצנַאד
 ,111 ,86 ,71 טַאלבידנעבַא סָאד

 ן2ו 119116 ,4

 267 טכיל עשידיא סָאד

 202 קלאפ עשידיא סָאד

 196 קלָאפ סָאד

 207 דנַאל עיינ סָאד

 206 ,205 ןבעל עיינ סָאד

 310 ,307 לאקינָארק שיאושזד

 318 ,141 ףעזָאשזד ,סבָאקיישזד

 (טעקרַאמ שיאושזד) .י ,סבָאקיישזד

 י 281

 130 ,87 טסָאּפידנעבַא איד

 198 ,197 גנוטייצ-דנעבַא איד

 215 .י.נ ,טלעוו רעטעברַא עשידיא איד

 ,141 ,127 .י .נ ,טלעװו עשידיא איד

4, 145 

 ,285 עיפלעדַאליפ ,טלעוו עשידיא יד

3, 294 

 עגַאקיש ,טלעװ:-רעטעברַא עשידיא איד

0, 201 : 

 285 ,202 דנַאלוװילק ,טלעוו .דיא איד

 55 גנוטייצסקלָאפ עשידוי איד

 54 עסערּפ עשיטילעַארזיא איד

 ,715 ,11 .י .ג ,גנוטייצ רעטעברַא איד -

115 ,114 ,100 ,93 ,2 

 202 טסָאּפ רעליווזנָארב יד

 203 עסערּפ רעמעלרַאה סקנָארב יד

 217 ,189 טייהכיילג יד

 ,69 (עשיטסיכרַאנַא) טייהרהאוו איד

71 

 יד ןיא רעטייוו ןוא 175 טייהראוו איד

 32 ןוא 30 ,29 ,25 ,24 ,23 ןעלטיּפַאק

 216 ןהָאשזוד ,שטייד

 239 ָאעל ,שטייד

 239 ּפיסָא ,וװָאמיד

 182 ,181 ,71 גנוטייצרןגרָאמ איד

 334 ,288 .ס .,לָאגניד

18 



 227 טייהראוו עיינ יד
 216 ,189 טסָאּפ עיינ יד
 59 (סנַאהַאק .בַא) טייצ עיינ יד
 (סרעקריָאװ טנעמרַאג) טייצ עיינ יד

207 
 196 עמיטש עיינ יד
 ןטנַארוק עשגָאטיײרפ ןוא עשגָאטסניד

21 
 73 בקעי ,ןהָאזעניד
 405 ,53 ,52 טסָאּפ איד
 89 גנוטייצ:טָאטש רעיפלעדַאליפ יד
 268 טייהיירפדןגרָאמ ןוא טייהיירפ יד

 ,38 ,35 ןעלטיּפַאק יד ןיא רעטייוו ןוא
1 45 49 
 ,328 עניביסקלָאפ עשידיא עיירפ יד

229 
 ,15 ,11 עמיטש רעטעברַא עיירפ יד

 רעטייוו עז 255 ,172 ,100 ,96 ,4
 33 לטיּפַאק םעד
 71 טפַאשלעזעג עיירפ יד
 206 עדנוטש עיירפ יד
 ,204 ,203 ,184 ,85 ,71 טפנוקוצ יד

205 
 294 ,267 ,266 ,265 טייצ יד
 293 עמיטש עשידיא רעינרָאפילַאק יד
 319 ,141 בקעי ,זאה עד
 217 ,216 רעקעב רעשידיא רעד
 211 ןלזג רעשידיא רעד
 (ָאטנָארָאט) לאנרושז רעשידיא רעד

293 
 208 קָאּפ רעשידיא רעד
 199 ,198 רעפמעק רעשידיא רעד
 ייש) רעירוק רעשידיא רעכעלגעט רעד

 294 ,62 (צגַאק
 85 רעדרָאקער רעשידיא רעד
 300 ,196 רענַאקידעמַא רעד
 87 (סיקסוועשטניוו) תמא רעד
 214 ,199 ,68 דניירפ רעטבערַא רעד
 199 רעטעברַא רעד
 88 יאדמשא רעד
 2147210 סדנוק רעד
 2117208 רעצעביק ועד

 88 ףַארגעלעט רעד
 216 (סעשטייד ןהָאשזד) רעקעוו רעד
 ,31 ,ּפַאק יד רעטייוו עז ,221 גָאט רעד

236, 237, 238, 50-41 
 ,63 דלָארעה רעשידיא רעכעלגעט רעד

5 111, 172 
 261 סערגנָאק רעשידיא רעד
 189 רעקריָאװ טנעמרַאג סידייל רעד
 70 ןרעטשנגרָאמ רעד
 81 דניירפנשטנעמ רעד
 83 טסייג רעיינ רעד
 63 טַאקָאװדַא-סקלָאפ רעד
 225 רערהיפ רעד
 210 עשרַאװ-גרוברעטעּפ) דניירפ רעד
 169 ,168 ,71 טסייג"טייצ רעד
 251 ,201 רעלדָא רעדענעק רעד
 216 רעכַאמנעּפַאק רעד
 207 דוד ,קורד

 155 ,41 ןעיד םַאיליװ ,סעלעוואה

 263 .מ .ןַאמצלָאה

 23 ןהָאשזד ,דרַאװרַאה

 ,102 ,101 ,89 רעדנַאסקעלַא ,יװַאקרַאה

226 

 2378 ,377 טרעברעה ,רעוואוה

 ,102 ,43 ףלָאדנַאר םַאיליװ ,טסריוה

7, 320, 379 

 225 ,211 ,210 ירָאגירג ,שטיוורוה |
 ,239 ,193 קיזייא קחצי ,רד ,שטיוורוה
3, 257, 299 
 320 ןַאלימיסקַאמ ,ץיוורוח |
 170 רָאסעפָארּפ ,ץיוורוה !

 ,242 ,83 עינַאּפמָאק גנישילבָאפ ורביה
243 

 206 .א ,ןיטור-ןַאמליה

 72 (ץיווָאקליה) סירָאמ ,טוויקליה
 267 .ה ,שריה
 217 ,53 סעונ ערבעה
 40 רעדנַאסקעלַא ,ןָאטלימעה
 237 יאול ,גנילרעמעה
 218 ,ל ,רד ,ןידנעה

219 



 69 שזדרָאשזד ירנעה

 239 ,192 ,178 .מ .ד ,ןילַאמרעה

 308 רָאדָאעט .רד ,לצרעה

 98 ,88 עושוהי ,ןַאמגַאװ

 320 ,201 .ה ,יקספָאלָאװ
 299 .מ ,גרעבלָאוװ

 199 .ש .א ,ןײטשדלַאװ

 265 ,201 ,199 ,197 .א ,רענילָאװ

 201 .י .רד ,ןַאמסטרָאװ

 רעטייוו עז 225 ,11 סירָאמ ,גרעבנייוו

 ,41 ,37 ,36 ,32 ,31 ןעלטיּפַאק יד ןיא

8 49, 50 
 320 ןָאירעמ ,ןייטשנייװ

 11 ללה ,ןינכיוו
 ןיא רעטייוו ןוא 237 וָארדואוו ,ןָאסליוװ

 32 ,31 ןעלטיּפַאק יד

 ,98 ,68 ,67 סירָאמ ,יקסוועשטניוו

7, 188, 204, 224, 323 

 279 .מ ,רעניוו
 ,30374 ,13374 ץרּפ ,קינרעיװ

8, 350 
 21 סוינ ילקיוו
 383 ,290 ,289 .ב ,קעדַאלװ

 63 השמ ,רעלסקעוו
 280 םיובלסקעוו

 322 ,321 .נ ,ץיװָאלַאז

 ,148 ,72 ,69 ללה .רד ,ףָאראטָאלָאז

6, 255 
 299 ,133 ,98 ןָאעל ,ףָאקטָאלָאז

 191 ןימינב ,שטיװָאנאמלַאז

181 
 264 ,201 .ש .א .רד ,סקַאז

 307 .י ,רַאז
 368 ןטיינ ,ןעריווז
 280 .א ,ןַאמדייז
 312 ,311 ,244 .פ .מ ,ןַאמדייז

 327 ,101 ,100 השמ ,טרעפייז

 197 ןמלז ,גייווצרעבליז

 295 .י .י ,רעגניז
 216 שזדרָאשזד ,סעדלעז

 ,98 ,88 ליצעג רָאסעּפָארּפ ,ץיװָאקילעז

0, 298, 310, 327, 328, 350 

 235 ,233 ,222 ,דרַאנרעב ,לעמעז

 29 ןהָאשזד ,רעגנעז

 199 לבבורז

 308 ,307 רימידַאלװ ,יקסניטָאבַאשז

 ,193 ,167 םייח .רד ,יקסווװָאלטישז

1 205, 206, 209, 239, 

5 344, 356, 401 | 

 ,180 ,122 ,121 ,72 לאכימ ,ןיקטעמַאז

 200 .י ,ןיקייח

 308 םייח ץפח

 315 .א ,קינשטַאבַאט
 326 ,170 סירָאב ,יקסוװעשַאמָאט
 101 ,80 ,70 .א ,םױבנענַאט
 170 .מ ,גרעבנערָאט
 311 ,209 ףסוי ,לעקנוט
 21 (ןָאדנָאל) סמייט
 225 .ב ,ד ,לעקריט
 ,316 (.ד.ּפ.י ,רָאקלַאּפ) .ל .י ,רעלעט

21 
 200 .מ ,ןַאמרעט
 271 סלרַאשט

 ,216 ,197 ,186 ,112 .ש ,יקסווָאנַאי
 -ַאק ןצנַאג םעד רעטייוו עז 255 ,7
 ,43 ןעלטיּפַאק יד ןיא ןוא 323 לטיּפ
44 
 251 יכדרמ ,עפָאי
 68 ,י ,אפפאי
 296 ,239 שָאוהי
 217 ,98 ,97 ,54 יכדרמ ,ןייטשמלהי
 (ןייארַאפ ץרּפ .ל .י ןופ) ךוב-ייליבוי

1207 
 245 דנעגוי
 405 ,51 גנוטייצ עשידוי
 ,339 ,326 .ש ,ןָאסדוי

272 
 217 סערּפ דעטיינוי
 ,110 ,107 ,98 ,56 ,54 ןטעזַאג עשידיי

111 
 208 (1912) טפירשנכָאװ עשידיי

20 



 ,98 ,96 ,95 ,58 טַאלבעגַאט סעשידיי
8, 11011, 124, 
 יד ןיא רעטייוו ןוא 194 ,131 ,0

 4475 ,43 ,42 ,41 ,39 ןעלטיּפַאק
 274 רוטלוק עשידיי
 לַאקָאל ,ןָאינוי רעצעזטפירש עשידיי

 לטיּפַאק ןיא ,268 ,91 וי .יט .יא 3
 384 ,383 ןטייז ןוא 6
 208 ףסוי ,הפי
 125 .מ ,הפי

 265 ,199 ןָאעל ,שטיוװָאנַאזַאכ

 362 ,361 .נ ,ןינַאכ
 199 רעדנַאסקעלַא ,ןישַאכ
 346 .ל .י ,ןהכ
 315 ףעלַא ,ץכ

 351 ,270 ,252 ,239 השמ ,ץכ

 307 (ןוז ןוא רעטָאפ) ףערַאזַאל

 170 ףעזָאי ,רענײטַאל
 218 .ה ,גנַאל
 280 ףלָאדַא ,ואדנַאל

 315 ,314 ,2313 (ַאטיא) בקעי ,ױדנַאל

 97 ,55 .נ ,ודנַאל
 70 םירפא ,ןָאדנַאל
 69 .ר ,סיאול
 66 .ז ,ןיביל
 67 ןרהא ,ןַאמרעביל

 346 גַאלרַאפ רעשירַארעטיל

 234 ,217 .ב .נ ,רעדניל
 368 סמיישוד ,שטניל
 48 םאהארבייא ,ןלָאקניל
 205 ,204 ,124 .א ,ןיסעיל
 125 םַאיליוװ ,ףעיל
 395 יאול ,יקספיל
 170 ינעק ,ןיצמיל
 262 ןָאד קיזייא ,ןיווטל
 206 .ז ,ןיוועפ
 308 והירמש .רד ,ןיוועפ
 226 .י .י ,רענרעל
 11 עּפיל ,רערעל

 171 ,170 דנומגיז ,וקסעלוגָאמ

 239 ,233 .ל .י ,רד ,סענגַאמ

221 

 215 .מ ,סעזָאמ
 255 ,250 ןָאעל ,וועיעסיָאמ
 106 ,89 םייח ,ץילַאמ
 216 (רָאקלַאּפ) ירנעה ,רָאטנָאמ
 209 בייל ינאמ
 378 יסנָאמ
 72 ןַאהָאי ,טסָאמ
 ,145 ,14073 שריה יבצ ,יקסנַאילסַאמ

8, 224 
 186 ,185 ערעפַא-םיסקַאמ
 ,388 ,323 ,322 .ש .רד ,סעשַאגרַאמ
9, 2399 
 ןטייז ,17 לטיּפַאק ,87 לַאנרושז-ןגרָאמ
 ןעלטיּפַאק יד ןיא ןוא 294 ,195 ,4
2050 
 218 ןַאמרעה ,ןרעטשנעגרָאמ
 210-214 בקעי ,ווָאנירַאמ
 41 ןיעווט קרַאמ
 97 ,54 ,ל .ש ,סוקרַאמ
 ,1423 ,141 ,140 ,139 יאול ,לַאשרַאמ
4, 246, 290 
 170 סירָאמ ,שטיוװָאקשַָאמ
 29 (עיפלעדַאליפ) ירוקריומ
 ,329 ,307 .א רד ,ינודקומ

251 
 208 ברה ,הזמ
 251 ןמחנ, ליזיימ
 203 ,299 לעוימעס ,ןָאסיימ
 204 ,169 בקעי ,ךלימ
 226 טַאלבנכָאװ סרעלימ
 ,125 ,124 ,112 ,72 .ע יאול ,רעלימ
 ,23 ןעלטיּפַאק יד ןיא רעטייוו ןוא 3
4 25, 27, 29, 231, 44, 45, 46, 
47 
 243 רעטעלב בוט"םוי סעקינימ
 280 ,62 ,61 וואטסוג ,ץנימ
 62 ,61 לקיימ ,ץנימ
 69 ,61 ,60 ,59 סעזָאמ .רד ,ץנימ
 51 ,ר .א ,יכאלמ
 246 ,225 .מ .ש .רד ,דמלמ
 224 (ָאשיײרָאב .מ) םחנמ
 208 ,ל .ד ,רעלקעמ

,0 



 255 ,12 ,69 .א .י .רד ,ןָאסירעמ

 21 סנַארפ עד רוקרעמ

 10 .מ ,ינשטַארמ

 209 הידידי ,תילגרמ

 351 ,201 ,199 ןמלק ,רמרמ

 259 ,214 ,211 ,210 השמ ,רידַאנ
 269 .ּפ ,קיװָאנ
 344 ,192 ,168 .ד .ה ,גרעבמָאנ
 208 סקַאמ טַאדַאמ ,ױדרָאנ
 257 ,351 ,350 .ש ,רעגינ
 103 בולק עסערּפ ןָאגרַאשז רעקרָאידינ
 ,59 גנוטייצסקלָאפ עשידוי רעקרָאידינ

60 
 238 טנארוק רעדנַאלגנע"יינ
 285 רעדיל וינ
 ,383 דליג רעּפיײּפסוינ
3, 394 

,392 1 

 47 ,46 םייח ,ןָאמָאלָאס
 217 .ב .י ,יקצולַאס
 378 ,103 ,42 .י .נ ,ןָאס
 105 דוד ,ןהָאס
 -ַאק ןיא ,81 ,79 בקעי ,ןייטשריפַאס

 ,307 ,304 ןטייז ףיוא ןוא 17 לטיּפ
272 
 121 (.ּפ.ל.ס) ײטרַאּפ .ברַא .צָאס
 202 םוחנ ,ווָאלָאקָאס
 ,158 ,157 ,156 ןלָאקניל ,סנעפעטס

9, 160 
 251 .י .י ,לַאגיס
 276 ןָאטּפָא ,ריעלקניס
 ,239 ,199 ,196 ,193 ןמחנ .רד ,ןיקריס
5 2344 
 388 ,209 ,187 ,179 לאוי ,םינָאלס
 2307 םוחנ רָאסעּפָארּפ ,ץשולס
 214 סירָאב ,רַאילָאמס
 320 סירָאמ ,לעוימעס
 344 ,73 יכדרמ ,רָאטקעּפס

 72 דוד ,טַאטשלעדע

 ,334 ,252 ,239 ,216 םַאיליװ ,ןילדע

391 ,8 

 346 .מ ,ָאקנעילַאװע
 54 ,ב .נ ,ןָאסלעטע
 179 ןָאעל ,עבלע
 307 (תובשחמ-לעב) .א .רד ,װעשַאילע
 201 (טיווסלע .מ .רד) .מ ,ץיוװָאזילע
 205 .רד ,גרעבסלע
 330 ,229 לדנעמ ,ןיקלע
 ,328 ,265 ,206 ,118 לאוי ,ןיטנע
9, 332-4, 
5, 255 
 248 עכָאּפע
 207 .ב ,םיױבלעּפע
 334 ,218 רעטלַא ,ןײטשּפע
 217 בקעי ,ןײטשּפע
 270 ךלמ ,ןײטשּפע
 - 217 ,200 אנכש ,ןײטשּפע

 218 םַאיליוװ (טסוָאּפ) יקצָאכָאּפ
 291 ,290 ,177 ןַאמרעה ,ײלַאּפ
 ,106 ,101 ,89 ןַאהָאי ;יײלַאפ
1, 112, 

,118 ,3 
,149 ,146 ,120 ,9 

0, 160, 298, 328, 3232 
 291 ,177 לארשי ,ײלַאּפ
 2314 .א ,יקסרַאּפ
 379 ,104 ,42 ףעזָאשזד ,רעצילוּפ
 70 ,69 טייהיירפ רעד ערינָאיּפ
 124 סקַאמ ,ןייּפ
 265 ,208 ,206 ,199 דוד ,יקסניּפ
 218 ל ,ןייטשלעקניפ
 235 טעזַאג אינייווליסנעּפ
 169 ,122 .ש .רד ,ןיקסעּפ
 ,222 ,202 בקצי ,רעפעפּפ
5, 289, 290, 324, 225 
 19 טעזַאג רעניקעּפ
 24 טייהיירפ-עסערּפ

 344 ,242 ,73 .ל .י ,ץרּפ

 ,104 ןייארַאפ רעביירש (.ל .י) ץרּפ
 ןעלטיּפַאק יד ןיא רעטייוו ןוא 3
6 47, 48, 49, 50 

,9 

222 



 218 .י ,לעגָאפ
 ןטפַאשקרעװעג עשידיי עטקיניײיארַאפ
9 71, 92, 93, 126, 187, 215 

 216 .ש ,רעברַאפ
 287 ירנעה ,דרָאפ
 רעטייוו ןוא 120 ,114 ,71 סטרעוורָאפ

 ,31 ,27 ,25"19 ,16 ןעלטיּפַאק יד ןיא
6 27, 38, 42, 43, 44747, 

50 9 
 121 ןָאשיײאיסָאסַא סטרעװרָאפ

 217 טירשטרָאפ
 346 שידיא גַאלרַאפ
 346 לעזיימ .נ סקַאמ גַאלרַאפ
 346 טייצ-יינ גַאלרַאפ
 ,201 ,184 ,178 לרַאק .רד ,גרעבנערָאפ

4, 346 
 399 .י ,ָאקשָאפ
 ,117 ,111 ,98 ,96 ןימינב ,םיובנעגייפ

8, 1840, 186 
 170 .ז ,ןַאמנייפ
 312 ,265 ןבואר ,קניפ
 227 .ב ,לעקניפ
 "נַאג ןיא ,112 ,109 ,11 בקעי ,ןַאמשיפ

 יד ןיא רטעייוו ןוא 40 לטיּפַאק ןעצ
 50 ,49 ,47 ,42 ,41 ןעלטיּפַאק
 314 יאול ,רעשיפ
 222 .ל ,גרעבנעשאלפ
 125 .א ,רעלעפ
 320 ,319 .ה .א ,ןָאסנעמָארפ
 357 ןַאמרעה .רד ,קנַארפ
 ,227 ,141 ,11 םהרבא ,ןיקמורפ

211 
 371 (יקנעי רעד) לארשי ,ןַאמדירפ
 ,291 ,290 ,137 לעַארזיא ,ןיקדירפ
 לטיּפַאק ןיא רעטייוו ,301 ,200 ,24
 2823 טייז ףיוא ןוא 0
 רעטייוו ןוא 21 ןימַאשזדנעב ,ןילקנערפ

 4 לטיּפַאק ןיא
 31 ַאיַאסָאשזד ,ןילקנערפ -

 ןיא רעטייוו ןוא 29 סמיישזד ,ןילקנערפ
 4 לטיּפַאק
 307 דוד ,ןַאמשירפ

 ,201 ,193 (ןַאמפָאה .ב .רד) .ב ,ןויבצ

6, 217, 239, 252, 

9 390 

 66 םוקילא ,רעזנוצ

 265 ךורב ,ןַאמרעקוצ

 307 םַאיליװ ,ןַאמרעקוצ

 314 ,313 ,311 ,218 .ז. ש ,ןַאמרעקוצ

 141 לארשי ,ינויצ

 87 ןרָאי רע90 ןופ רעטעלב עשיטסינויצ

 21 (דנַאלשטייד) גנוטייצ

 198 .מ .,ןיּפיצ

 105 החמש ,תפצ

 296 ,253 ןָאעל ,ןירבָאק
 ,112 ,90 ,73 ,72 ,63 ,59 .בַא ,ןַאהַאק
 ,19 ,16 .ּפַאק יד ןיא רעטייוו ןזא 4
5, 27, 31, 38, 40, 42747, 49, 
50 
 218 לסָאי ,ןהָאק
 236 לאכימ .רד ,ןהָאק
 196 .ס ,רעלטָאק
 ,141 ,124 ,72 ,69 ,63 ,11 .מ ,ץטַאק
8 178, 196, 255, 328, 333 
 170 ַאטרעב ,שילַאק
 144 ,136 ןָאעל ,עקיאמַאק
 288 ןָארעמַאק
 156 רעזײטרעװדַא לאישרָאמָאק
 11 .מ ,יקסנימַאק
 60 ,59 .ג ,רָאטנַאק
 ,77 ,11 (דנומגיז) גילעז ,ץיוװָארָאטנַאק
0 81, 84, 102 
 204 םהרבא .רד ,עּפסַאק
 303 םירפא ,ןַאלּפַאק
 229 ,228 ןד ,ןַאלּפַאק
 71 .י .מ ,ףָאלעּפָאק
 336 .פ .י ,ץַאק
 "ייוו ןוא 253 ,252 .א .רד ,קינלַארָאק
 49 ,43 ,38 ,24 ןעלטיּפַאק יד ןיא רעטי
 210 ,207 .א ,ןילרַאק
 325 ,205 .ז ,טילבנרָאק
 307 .5 ,ןַאמסוק
 20 טנַארוק

423 



 248 .י ,ןיסיק
 280 .מ ,ןָאסלעיק
 229 קיזייא .רד ,קַאמולק
 170 דוד ,רעלסעק
 214 .ל ,רענסעק
 279 .מ ,םארק
 ,112 ,111 ,96 ,72 ,68 פיליפ ,ץנַארק
7, | 
9, 141, 146, 
1, 204, 215, 327 
 טפַאשלעזעג רוטַארעטיל ןיקטָאּפָארק

246 
 227 דלָאנרַא ,ילַאערזיירַאמשטירק

 ,216 ,200 (טוּפיליִל) ,ל ,רעמשטערק
269 = | 
 167 עידַאקרַא ,רעמערק
 217 .פ .ס ,רעמערק

 314 ,212 לאקזחי ,ץיװָאניבַאר

 201 לארשי ,ץיווָאניבַאר

 68 .א ,שטיוװָאניבַאר

 ,321 ,269 .,201 ,200 ללה .,ףָאגָאר

7, 349 

 381 ,380 ,279 ץנערוקנָאקדָאידַאר

 346 ,11 .י ,יקסווָאנידַאר

 318 ,ל ,מ ,ןָאסניקדָאר

 217 .א ,ירובזוָאר

 351 ךלמ ,שטיוװַאר

 200 (ריקי ןב) .פ .רד ,טַאלבנעזָאר

 267 עלעסָאי 'ר ,טַאלבנעזָאר

 344 ,295 ,193 הנוי ,דלעפנעזָאר

 208 ,141 ,88 ,66 סירָאמ ,דלעפנעזָאר

 296 לאומש ,דלעפנעזָאר

 69 ,59 סלרַאשט .רד ,יקסוועיַאר

 337 יער ,ןיקסָאר

 338 לואש ,ןיקסַאר

 202 עושוהי ,רעקָאר

 192 ,178 .מ .א ,ןיבור

 254 השמ ,ןיבור
 326 רָאדָאעט ,טלעווזור

 404 ,403 .ד ןילקנערפ ,טלעווזור

 254 סחנּפ ,גרעבנעטור

224 

 317 סרעטיור
 207 .ב ,ןיקוויר
 156 ירנעה ,טייר
 ,295 ,207 ,193 ,168 םהרבא ,ןעזייר
6, 344 | 
 207 םהרבא ,יקצואווער

 יד ןיא רעטייוו ןוא 227 דוד ,ָאריּפַאש
 ,37 ,32 ,31 ,30 ןעלטיּפַאק

48 ,47 ,46 ,8 
 206 דעמַאל ,ָאריּפַאש
 51 ,11 בקעי ,רד ,יקצַאש
 ,208 ,88 ,מ .א ,יקסנַאקרַאש
 216 200 דוד ,בוש
 357 ךַאנַאמלַא-לוש
 55 ,51 ,11 השמ ,ןַאמקרַאטש
 324 ןטיינ ,סיורטש
 244 ,169 הדוהי ,גרעבנייטש
 93 .ש ,דלעפנייש
 152 ,151 ,149 ,1239 בקעי ,ףיש
 208 ,199 ףסוי ,גרעבסָאלש
 344 ,242 ,296 ,13 םבילע-םולש
 308 קירנעה ,גרעבסָאילש
 280 ןימַאשזדנעב ,רעגניזעלש
 206 .מ ,ןהָאזלאומש
 | 291 ,177 רעטעּפ ,רעלקומש
 ,81 (שטיוועקייש ריאמ םוחנ) ר"מש
0 101, 208 
 295 .ז ,רואינש
 2326 .ב ,ןיוולעש
 246 .י .מ ,יקסבוילעש
 218 .ז ,רעש
 2314 םַאיליװ ,ןַאמלעגיּפש
 294 םהרבא ,ןהָאזהרש
 278 ,144 (לעקצַאח) לאקזחי ,ןהָאזהרש
 39 לטיּפַאק ןיא ןוא
 ,111 ,55 ,53 יבצ לאירתכ ,ןהָאזהרש

125 
 245 ןטפירש

 307 שולת
 350 ,128 (ןיוועז .י .י) ק"רשת






